Dankbaar
Onze dochter Jose Joustra, die we bijna kwijt waren, kreeg het bericht dat ze voor
100% is genezen verklaard. Dank voor het meeleven en gebeden! We zijn ontroerd
en diep dankbaar! Gellius en Jeanne Joustra
Geboorte
Er is vandaag een witte roos voor Jaco en Claire van Beem i.v.m. de geboorte van
hun zoon Bram. Bram is de kleinzoon van Guusta en Jan van Beem. We feliciteren
Jaco en Claire en de grootouders met de geboorte van Bram en wensen hen veel
geluk.

KERKBRIEF
Protestantse gemeente
te
Halfweg-Zwanenburg

Tentdienst gaat niet door
De Raad van Kerken van Halfweg-Zwanenburg heeft besloten dit jaar de tentdienst
niet te laten doorgaan; dit op mijn verzoek. Door het vertrek van dominee Gert van
de Meeberg in Halfweg-Zwanenburg en het vertrek van dominee Marjolijn de
Waal in Vijfhuizen ben ik in de drie dorpen de enige voorganger naar wie gekeken
wordt om alle oecumenische bordjes draaiende te houden. Zeker een tentviering
vraagt veel creativiteit en ondernemingszin. Volgend jaar wil ik de uitdaging graag
weer aangaan, met de raad van kerken en hopelijk samen met een nieuwe
predikant. Pastor Fons Litjens
De collecte van zondag 14 april heeft opgebracht:
Diaconie € 144,06, Jeugdwerk JOP € 128,08, Gebouw € 85,65
De collecte op 12 april voor paasmiddag ouderen heeft opgebracht € 119,05
Zangmiddag zaterdag 11 mei in de Pelgrimskerk
Voor dit projectkoor worden zangers gezocht. Als u mee wilt zingen bent u van
harte welkom op woensdagavond 24 april a.s. om 20.00 uur in de Pelgrimskerk,
Badhoevedorp (evenzo op 1 en 8 mei aanstaande)
Belangstellende gemeenteleden zijn welkom op 11 mei vanaf 14.30 voor een kopje
koffie of thee, waarna we om 15.00 uur de liederen hopen aan te heffen! Van harte
welkom. Met vriendelijke groet, Bert Griffioen en Jeanne Dees
Zonnebloem
Op 1 mei is er kienen van de Zonnebloem in de Olm.
Tijd : 13.30 uur, zaal open 13.00 uur
Voor vervoer kunt u bellen met Coby Braakman, tel. 020-4974093
Agenda voor de komende week
Zondag
28-04 10.00 uur

Proponent mevr. T. de Vries-Meijer

Deze kerkbrief is verzorgd door Cora Gerritse.
Kijk voor meer informatie op onze website: www.protestantsekerkhalfweg.nl

Pasen
Zondag, 21 april 2019
Voorganger
Ouderling van dienst
Organist
Koor
Vleugel
m.m.v.
Beamer / Geluid
Kinderdienst
Oppasdienst
Collecte

10.00 uur

nr. 1601

: ds. R. Wattel
: Cora Gerritse
: Hans Jütte
: InterNos o.l.v. Roland Bosma
: Dick Meijer
: The Family Voices
: Onno Bart
: aanwezig
: Margarita van den Berg
: 1e KiA Paascollecte, 2e Kerk,
3e Kerkgebouw

Na de dienst zijn we van harte welkom in de kerkzaal voor een kop
koffie, thee of een glas limonade.
Wilt u gedurende de dienst uw mobiele telefoon uitzetten i.v.m. storing
aan de geluidsinstallatie.

VOOR DE DIENST ZINGEN WE / INTOCHT VAN HET LICHT
Liedboek 637, O vlam van Pasen, steek ons aan
(melodie: Daar juicht een toon)

Tijdens samenzang komt de kerkenraad binnen en
wordt de nieuwe Paaskaars aangestoken

Koor: Tussen waken, tussen dromen
(tekst lied 631, melodie uit Zingend geloven 3,17)

VOORBEREIDING
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
Openingslied: Lied 625, Groen ontluikt de aarde
1 koor, 2 en 3 allen
Stilte, ‘Onze hulp’ en groet
Kyrie Lied 281, Wij zoeken hier uw aangezicht
1 koor, 2 allen, 6 koor, 7 allen, 8 koor, 10 allen
Gloria: Paaslied: Vier vandaag een nieuw begin
1 koor, 2 en 3 gemeente
(tekst: Jacqueline Roelofs-v.d. Linden, i.s.m. Rien Wattel,
melodie 624, Christus, onze Heer, verrees)

1. Vier vandaag een nieuw begin, halleluja!
Opgewekt het leven in, halleluja!
Durf te zien hoe ochtend daagt, halleluja!
nacht en duisternis verjaagt, halleluja!
2. Kijk, het jonge groen ontspruit, halleluja!
Leven breekt in kleuren uit, halleluja!
Dood heeft niet het laatste woord, halleluja!
Hoop ontkiemt en plant zich voort, halleluja!
3. Door het diepste dal gegaan, halleluja!
is Gods Licht weer opgestaan, halleluja!
Mens, geloof wat je niet ziet, halleluja!
Sta dan op en zing dit lied, halleluja!
HET WOORD
Gebed bij de opening van het Woord
The Family Voices zingt Halleluja
De kinderen gaan naar de kinderdienst
Eerste lezing: Lucas 13, 10 - 17
Koor: ZG 5-47b Wie opstaat neemt het leven

Tweede lezing: Lucas 23: 55 – 24 : 12
Zingen: 601, Licht dat ons aanstoot
1 allen, 2 koor, 3 allen
Uitleg en verkondiging
Orgelspel Heut` triumphiret Gottes Sohn, BWV 630 J.S. Bach
Koor: Erstanden ist der heilig Christ
Samenzang: Lied 642, Ik zeg het allen…
vers 1, 2, 3, 7, 8
De kinderen komen terug uit de kinderdienst
GEBEDEN EN GAVEN
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader
Collecte
TOT SLOT
Slotlied: Lied 634, U zij de glorie
Zegen
‘Amen’
Orgelspel
**********************************************************
De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij
Dhr. en mevr. P. van Staaveren-Lammerts, i.v.m. hun 55-jarig huwelijk
De witte roos is voor Jaco en Claire van Beem, i.v.m. de geboorte van
hun zoon Bram
Meeleven
Op Goede Vrijdag namen we in een bijeenkomst van herinneren en
danken afscheid van mw. Maria Bijma-Vaandering. Wij willen haar
kinderen en kleinkinderen en haar schoonzus mw. Bijma-Haver sterkte
en Gods nabijheid toewensen.
Voor alle mensen die op deze Paasdag worden herinnerd aan die keren
dat zijzelf aan een open graf stonden, bidden we dat zij mogen ervaren,
dat God, een God is van troost, die mensen wil oprichten en nabij wil en
zal blijven. “Wij overnachten in elkaars schaduw.
Wij worden wakker van het eerste licht.
Alsof iemand ons bij naam en toenaam heeft geroepen.
Dan zal er nieuw leven zijn.
Dan zullen wij leven”
Ik wens een ieder een gezegend Paasfeest! Gretha Bregman-Hoving

