van Wilna Wierenga, en de piano en orgelbegeleiding wordt verzorgd door
Jeroen Koopman. Een zangprojectkoor heeft voor deze gelegenheid een
aantal liederen ingestudeerd.
Met een hartelijke groet namens de MIK-groep Badhoevedorp, ds. Bert
Griffioen
Kerk en de samenleving: burgemeester Wienen komt naar Halfweg
Burgemeester Jos Wienen van Haarlem komt op dinsdag 7 mei naar de RK
kerk van Halfweg om te spreken over de belangrijke rol die kerken kunnen
hebben in de samenleving, met name ook als het gaat om de opvang van
vreemdelingen in ons midden. De bijeenkomst begint om 20.00 uur.
'De Bijbel spreekt heel helder over de omgang met vreemdelingen en
vluchtelingen. Daarnaast moeten we heel nuchter naar de problemen kijken',
zegt de burgemeester die er voor uitkomt dat hij een gelovig mens is.
De jubileumcommissie van de parochie heeft burgemeester Wienen
uitgenodigd, omdat zij in het jubileumjaar niet alleen maar feest wil vieren
met gesloten ramen en deuren.

KERKBRIEF
Protestantse gemeente
te
Halfweg-Zwanenburg

Dhr. Jos Wienen (1960) studeerde geschiedenis en theologie en is sinds
2016 burgemeester van Haarlem. Hij was voorzitter van de asielcommissie
van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.
Met vriendelijke groet, Pastor Fons Litjens
Agenda voor de komende week
Maandag
06-05 09.00 uur
Woensdag
08-05 20.00 uur
20.00 uur
Zondag
12-05 10.00 uur

De schoonmaakploeg
Moderamen
InterNos
ds. N. Gillebaard uit de Rijp

Zondag, 5 mei 2019
Voorganger
Ouderling van dienst
Organist
Beamer en Geluid
Kinderdienst
Oppasdienst
Collecte

10.00 uur

nr. 1603

: ds. Leon Rasser uit Amsterdam
: Leo Kranenburg
: Hans Jütte
: Onno Bart
: aanwezig
: Marianne Kromhout
: 1ste KiA Noodhulp, 2de Kerk,
3de Kerkgebouw

Na de dienst zijn we van harte welkom in de kerkzaal voor een kop
koffie, thee of een glas limonade.
Deze kerkbrief is verzorgd door Leo Kranenburg
Kijk voor meer informatie op onze website: www.protestantsekerkhalfweg.nl

Wilt u gedurende de dienst uw mobiele telefoon uitzetten i.v.m. storing
aan de geluidsinstallatie.

VOORBEREIDING
Orgelspel
• Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
Lied Psalm 30: 1, 2 en 5
• Votum en Groet
• Gebed
Lied Psalm 124: 1, 3 en 4
RONDOM HET WOORD
• Kinderen gaan naar de kinderdienst
• Eerste lezing:

Jeremia 32: 36 - 37

• Tweede lezing: Lucas 24: 35 - 40
Samenzang: Lied 339a U komt de lof toe
• Preek
Orgelspel
e
Adagio, 1 orgelsonate van F. Mendelsohn-Bartholdy
Lied 994: 1, 3 en 4
• Toespraak van meneer Jansen (zal worden voorgelezen)
Gevolgd door één minuut stilte
Lied 708: 1 en 6
•De kinderen komen terug uit de kinderdienst
GEBEDEN EN GAVEN
• Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader
• Collecte
TOT SLOT
Lied 467 (liedboek der kerken 1973)
Het Zeemanslied
• Wegzending en Zegen
Orgelspel

De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij
Dhr. en mevr. A.J. Vaandering-Oudakker, i.v.m. hun 50-jarig huwelijk
Meeleven
Dhr. Jansen verblijft de komende periode voor revalidatie in de Jacobkliniek (Schipholweg 4, 2035 LB, Haarlem). We wensen hem nieuwe
kracht en energie om dit traject in en door te gaan.
In dit weekend van herdenken en vieren leven we mee met een ieder die
getekend is door de Tweede Wereld oorlog of andere oorlogen. Zij die
leven met niet te verteren herinneringen, angst of een gevoel van je niet
meer thuis voelen in deze wereld.
In de Bijbel wordt meer dan eens gesproken over angst en het ontheemd
zijn, meestal vergezeld met woorden van bemoediging. Woorden die
uitspreken dat God in alles nabij wil zijn en je wil bevrijden van die
angst: “Wees niet bang, want Ik ben bij je, vrees niet want Ik ben je God.
Ik zal je sterken, Ik zal je helpen! (Jesaja 41:10)
Allen een hartelijke groet! Gretha Bregman-Hoving
Bedankje
Hartelijk bedankt gemeente voor de mooie bloemen die wij gekregen
hebben. Het heeft mij en de kinderen heel veel sterkte gegeven in ons
verdriet.
Familie Oldenburg
De collectes hebben het volgende opgebracht:
Zondag 28 april: Diaconie
€ 77,55;
Kerk
€ 74,45
Gebouw
€ 53,00
Liederen bij Pinksteren, zangmiddag in het kader van het
Ringcontact tussen kerkgemeenten in de Ring Hoofddorp van de
PKN
Graag nodigt de protestantse gemeente Badhoevedorp-Lijnden u uit om
op zaterdagmiddag 11 mei in de Pelgrimskerk te komen zingen. Nieuwe
en bekende Pinksterliederen zullen worden gezongen en geoefend. Deze
zangmiddag zal na een inloop met koffie/thee vanaf 14.30 uur beginnen
om 15.00 uur. Na een pauze met een drankje (16.30 uur) is er om 17.00
uur een vesper in de kerk waarmee de middag wordt besloten om
ongeveer 17.30 uur. Bij de liederen zal iets worden verteld over de
achtergrond van muziek en/of tekst. De muzikale leiding is in handen

