Mogelijkheden om kerkdiensten te beluisteren via internet zijn:
Een oude kerkdienst van onze PG gemeente via kerkdienst gemist:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/925/events
Hier staan de diensten van de afgelopen 52 weken op die in onze kerk zijn
gehouden.
Ook is het mogelijk om diensten rechtsreeks te volgen die worden
uitgezonden:
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Paasmorgen 11 uur: kerkdienst op RTV-NH!!
Deze dienst wordt georganiseerd door de classis Noord Holland van de
PKN. Op deze wijze kunnen wij als gemeenten in Noord-Holland met
elkaar verbonden zijn!
Vanuit de Ruïnekerk in Bergen, met als voorgangers de plaatselijke
predikant Engele Wijnsma en classispredikant Peter Verhoeff.
Aanvang 11 uur op kanaal 707 (Ziggo) of kanaal 509 (KPN).
Ds. Gert van de Meeberg in Nieuw-Vennep, vanuit de Rank kerkzaal
Paasmorgen 09.30 uur
via https://www.pgderank.nl/erediensten/meeluisteren-via-internet/
Ds. Wilma van Rijn gaat op Paasmorgen voor in de Bethelkerk in Den
Helder. Op de zondagen wordt er vanuit deze kerk een dienst uitgezonden
via de kerkomroep.
Deze is te volgen via https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10010
(De dienst wordt wegens overbelasting van het digitale systeem al op
zaterdag opgenomen om 10:00 uur.)

Deze kerkbrief is verzorgd door Cora Gerritse.
Kijk voor meer informatie op: www.protestantsekerkhalfweg.nl
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De komende periode tot in ieder geval het Pinksterweekend (eind mei)
zijn er speciale kerkbrieven. Er zijn geen kerk-diensten vanwege het
coronavirus, maar Gretha Bregman-Hoving heeft zich bereid verklaard
om tijdens deze “kerkdienstloze” periode een liturgie voor thuis te
schrijven. Die vindt u in deze kerkbrief en kunt u voor de zondagmorgen
(of op een ander moment) gebruiken. Wij zijn daar dankbaar voor.
Wat gaat niet door vanwege de coronacrisis:
• Alle kerkdiensten in april en mei.
• Kennismakingsavond met ds. Wilma van Rijn op 15 april.
• Alle vergaderingen en activiteiten in april en mei.

Liturgie voor Pasen
Het is Pasen! Hoogtijdag van de kerk! In de kerk zouden vandaag als eerste
woorden klinken: “De Heer is waarlijk opgestaan!” Het licht zou
binnengebracht worden, de nieuwe Paaskaars zou branden, de kleden
zouden wit zijn, een nieuw begin…. Feestelijk en vrolijk, dat is Pasen!
Vandaag vieren wij Pasen thuis, sommigen alleen, anderen samen of in
gezinsverband dat is anders en kan je ook somber maken…. Maar het feest
van Pasen de betekenis van Pasen blijft dezelfde: Er is een weg van leven,
Jezus deed de dood teniet, er is een nieuw begin ook in 2020!
Ontsteek daarom zo mogelijk een kaars en spreek daarbij die oude groet
waarmee christenen vanaf het begin elkaar groeten. Bid en zing, lees en
overdenk, ook al bent u alleen weet dat u verbonden bent met anderen hier
in de gemeente maar ook met de kerk wereldwijd.
Steek eventueel een kaars aan en spreek uit:
“De Heer is waarlijk opgestaan!”
Stilte
Zing of lees: Lied 630: 1, 2, 3
Gebed
Hier ben ik God, hier zijn wij God. Wij zingen en bidden. Wij lezen en
overdenken het verhaal dat ons vertelt van de opstanding, van het
onmogelijke en ongrijpbare.
Wij vragen U: Heer, open ons hart!
Onmacht en teleurstelling zijn vaak ons deel, wij zien het lijden van mensen
om ons heen. Wij hebben moeite om dan iets van U te ontdekken.
Wij vragen U: Heer, open onze ogen!
God wij zien mensen en zijn mensen die leven met vragen, die twijfelen en
niet weten welke weg wij zullen en moeten gaan.
Wij vragen U: Heer, doe ons opstaan!
Heer, doe ons opstaan tegen de droefheid en de dood en laat ons een weg
gaan van nieuw begin, van vreugde en hoop, in de naam van Jezus, de
Opgestane Heer. Amen

Lezen: Marcus 16: 1 - 8

Ter overdenking
Vandaag is het Pasen en het is ons moeilijker voor te stellen dan anders.
Zonder naar de kerk te gaan en zonder familie- en vriendenbezoek. Heel
vrolijk word je er niet van…
Als we vanochtend de Bijbel lezen in Marcus over hoe die Paasdag begon
lang geleden, dan straalt daar ook niet bepaald de vrolijkheid vanaf.
Het verhaal begint bij vrouwen die op weg zijn naar het graf van Jezus. Zij
willen hem verzorgen ook al is hij gestorven en zij bepraten met elkaar hoe
het straks moet, want er ligt een steen voor het graf. Hoe moet die daar
weg? Wie kan hen helpen?
Het deed mij denken aan de psalmendichters ook zij vragen zich geregeld
af: Wie kan mij helpen? Wie is mijn hulp? Ik denk dat velen van u de
woorden van Psalm 121 wel kennen: Ik sla mijn ogen op naar de bergen
waar komt mijn hulp vandaan?
De psalmist verwacht het van boven en ook hier kijken de vrouwen op, de
blik naar omhoog.
Blijkbaar liepen ze gebogen, een last op de schouders de ogen op de grond
gericht, bedroefd en terneergeslagen.
En dan vertelt het verhaal: Maar toen ze opkeken, zagen ze dat de steen al
was weggerold. Als de vrouwen hun blik opslaan zien ze verandering: de
steen is weggerold en het graf ligt open.
Ongelofelijk en onvoorstelbaar, de steen is weg. De steen die een scheiding
aanbracht tussen donker en licht, tussen dood en leven die scheiding die is
weg.
De vrouwen schrokken vreselijk lazen we. Het graf is leeg en er is een man
die hen aanspreekt: Wees niet bang!
Deze man weet wat deze vrouwen zoeken: U zoekt Jezus, de man uit
Nazareth, die gekruisigd is.
Ik zie het voor me, die vrouwen, eerst op weg met de blik naar beneden,
zich afvragend: hoe moet het allemaal? Dan richten zij hun blik naar boven
zich afvragend: waar komt de hulp vandaan? En dan wordt hun blik gericht
op de lege plek, de blik gericht op een graf waar niets meer van de dood te
vinden is. Wat de ogen zien kan het verstand niet bevatten, het maakt
sprakeloos!

Het is ook vandaag voor ons een oproep: Blijf niet langer naar de grond
staren , sla je ogen op en richt je blik naar boven , verwacht je hulp van
Hem! “
Hij wil ook onze blik verruimen en nodigt u uit, voluit te leven tegen alles
in wat dood en doods is.
De vrouwen waren sprakeloos maar toch vertelden zij het verhaal verder,
dat is ook voor ons een oproep: vertel het aan de mensen dat er een dag
was,
waarop alles anders werd en dat er een dag komt waarop alles anders zal
worden. Vertel het vanaf vandaag: Sta op en ga mee , het hoofd omhoog,
ook al ben je alleen, we gaan samen onderweg!
Zing of lees: Lied 634: 1 en 2
Gebed
Trouwe God, wij danken U, voor het licht dat telkens weer doorbreekt, voor
het mogen ervaren dat U ons nabij wil zijn. Wij danken U voor mensen die
blijven zingen, die blijven zorgen, die durven opstaan tegen alles in. Wij
danken U voor de momenten van vriendschap, gemeenschap en liefde. Wij
danken U voor woorden van hoop en moed, voor Uw woord van eeuwige
trouw. Wij bidden voor hen die mensen en woorden missen, voor hen die
een leven leven vol vragen. Geef dat wij metgezel durven zijn en samen
zoeken naar woorden van liefde en troost. Laat ons samen zoeken naar U
zelf. Hoor ons aan God, als wij de namen noemen van wie ons lief zijn, van
wie wij missen… Amen
Om te lezen: een gedicht van Sytze de Vries
Het licht is uitgezaaid
En op de wieken van dit licht
Ontwaak ik zingend in de zon.
Gods wind doorwaait de
schepping,
Ik drink zijn adem in
Nooit stralender een eerste dag
waarop Hij mij met liefde
voor zich won

Zegenbede:
God ook al zijn wij niet als gemeente samen, wij bidden U zegen ons en
behoed , doe uw aanschijn over ons lichten en wees ons genadig. Heer
verhef Uw aangezicht over ons en geef ons uw vrede! Amen
(Vergeet niet de kaars te doven)

*************************************************************
Meeleven
Wij leven mee met mw. A. Verbeek-van Beem. Na een val in haar
appartement werd zij opgenomen in het ziekenhuis. Voor haar verzorging is
zij nu overgebracht naar Woonzorgcomplex Schoterhof, Kamer 112,
Plesmanplein 10, 2024 HT Haarlem. We wensen haar beterschap en Gods
sterkte!
Net als mw. Verbeek mogen allen die wonen in verpleeg- en
verzorgingshuizen geen bezoek ontvangen. Een moeilijke situatie voor
iedereen, ook voor hen die graag op bezoek willen gaan. Wij wensen een
ieder geduld en nieuwe moed voor elke dag!
Wij leven mee met allen die door het Paasfeest geconfronteerd worden met
hun eigen ervaringen met de dood. Soms kort en soms al langer geleden.
Wij bidden om troost en lieve mensen om hen heen die hen en wat zij
meemaakten niet vergeten.
“Als ik opsta, dan ben ik nog bij U. U omgeeft mij van achteren en van
voren en U legt uw hand op mij…..” (Psalm 139)
Vanaf deze plaats wens ik een ieder een gezegend Paasfeest, in Christus’
naam blijven wij (ook in Coronatijd) verbonden!
Warme groet, Gretha Bregman-Hoving
Bloemengroet
De bloemen van deze week zijn gebracht bij:
Dhr. G. van Smeerdijk
Mevr. J. Peetoom - Koehler, i.v.m. haar 80ste verjaardag
Hartelijk dank voor de bloemen die ik van de kerk mocht ontvangen,
ook voor de vele kaarten en telefoontjes. Het heeft ons goed gedaan in deze
moeilijke en spannende tijden.
Nogmaals hartelijk dank, groeten van Henk en Diny Groothuis.

Collecte Kerk in Actie –
Onderwijs geeft kansarme kinderen toekomst - India
(40dagentijd, Werelddiaconaat)
Geen plaats voor een kind. Dat is in India aan de orde van de dag.
Duizenden kinderen van Dalits worden gediscrimineerd en buitengesloten.
Hierdoor blijven hele gezinnen hangen in de armoede waaraan ze zo graag
zouden willen ontsnappen.
‘Dalits’ betekent vertrapte of verdrukte. Dalits vallen buiten het Indiase
kastenstelsel en worden ook wel kastelozen genoemd. Ze worden
geminacht. Dalit kinderen worden op school met de nek aangekeken en
verwaarloosd. Door deze discriminatie en onder invloed van traditie en
armoede stoppen veel kinderen vroegtijdig met school. Ze werken al jong
samen met hun ouders als dagloner in de landbouw, de visserij of de
steenfabriek.
De organisatie Cards wil via de kinderen het onderdrukkende kastensysteem
doorbreken. Tijdens voor- en naschoolse bijeenkomsten, Bala Bata’s
genoemd, biedt Cards huiswerkbegeleiding, muziek, dans en sport.
Kinderen krijgen weer zelfvertrouwen en hun schoolprestaties verbeteren.
Door de liefde en aandacht ontdekken kinderen dat ze de moeite waard zijn.
Cards besteedt veel aandacht aan de thuissituatie van de kinderen en
probeert ook de armoede in de achtergestelde gemeenschappen te
doorbreken. U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken op
IBAN-nummer NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht,
o.v.v. het projectnummer 'K 009271'
Het is ook mogelijk om uw gift over te maken naar het rekening-nummer
van onze Diaconie PG Hw-Zw: NL 30 RABO 0324 6670 51 o.v.v.
‘Kansarme kinderen India’.
De Diaconie zal de giften daarna overmaken naar Kerk in Actie.
Gewone collecte voor Diaconie en kerk
Ik kreeg in de afgelopen week ook vragen van gemeenteleden over wat te
doen met de gewone collectes van de Diaconie en de Kerk. De rekeningnummers daarvoor staan in het kerkblad, maar ik zal deze hier nu ook gaan
vermelden.
Voor de Diaconie: NL 30 RABO 0324 6670 51 o.v.v. collecte
Voor de Kerkrentmeesters: NL 21 RABO 0324 6648 85 o.v.v. collecte
Met vriendelijke groet, Leo Kranenburg

