Wekelijkse meditaties ds. René de Reuver op televisie
De Protestantse Kerk verzorgt in samenwerking met de EO de komende
zondagen meditaties op televisie ter vervanging van de kerkdiensten die niet
doorgaan. Deze worden uitgezonden op NPO2 om 9.20 uur.
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De komende periode tot in ieder geval het Pinksterweekend (eind mei)
zijn er speciale Kerkbrieven. Er zijn geen kerkdiensten 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.
 Alle vergaderingen en activiteiten in april en mei.

Liturgie
Hierbij opnieuw een thuisliturgie. Deze week een liturgie voor de zondag
die we ook wel beloken Pasen noemen. Beloken komt van beluiken en
betekent afsluiten. De Paasweek wordt afgesloten en we gaan als kerk op
weg naar Pinksteren. Vijftig dagen liggen er tussen Pasen en Pinksteren, we
zullen ze samen gaan, zonder samen te zijn.
Het wit blijft in deze periode de kleur van de liturgische kleden en in deze
50-dagenperiode heeft iedere zondag een eigen naam. Vandaag is dat: Quasi
modo geniti, als pasgeboren kinderen. Gebaseerd op een tekst uit de eerste
brief van Petrus waarin staat dat zoals een kind verlangt naar de melk van
zijn moeder, wij mensen zouden moeten verlangen naar woorden van God.
Godswoorden doen groeien: in geloof en vertrouwen!
Stilte
(eventueel aansteken van een kaars)
Zing of lees: Lied 653: 1 & 4
Gebed
Goede God, in U zoeken wij een metgezel, een bondgenoot, een licht voor
ons uit. Want de nacht is nog steeds donker en het donker overweldigt nog
altijd onze wereld. Spreek tot ons God met uw woorden opdat we groeien in
geloof. Opdat we groeien in het vertrouwen dat U trouw bent en niet loslaat
wat Uw hand óók in onze levens is begonnen. Amen

Peter van Vleuten en Helen Botman in de viering.
Zij vormen het hart van de West Friese band La Luna. Met hun
sfeervolle ballads trekken ze volle zalen. Zondag 19 april werken ze mee
aan de viering van Beloken Pasen in de Ruïnekerk. Laat je verrassen
door Helens prachtige stem en het sprankelende gitaarspel van Peter.

Lezen Johannes 20: 19 - 31, Verschijningen
Ter overdenking
Broeders en zusters in Christus,
We vierden het vorige week: Pasen, het feest van de opstanding, het feest
van een nieuw begin. Dat wonderlijke verhaal van de opstanding van Jezus,
is voor veel mensen te groot. Ze kunnen er niet bij en daarom zijn er velen
die er op afhaken. Zij zeggen: “dit kan ik niet geloven…”
Vanochtend komen we zo’n mens tegen: Tomas. Tomas was er niet bij toen
Jezus zich de eerste keer liet zien in het midden van de leerlingen. De
leerlingen hebben het hem wel verteld maar Tomas zegt: eerst zien, eerst
voelen en dan geloof ik het pas.
Als we goed lezen dan zien we dat Jezus weet hoe wij mensen zijn. Zonder
dat de leerlingen er om vragen laat Hij in het midden van de discipelen zich

Schilderij ‘De drie Maria’s’ (Jan van Eijk)

Liturgie dienst in de Ruïnekerk van Bergen. Aanvang 10.30 uur.
Voorganger is ds Engele Wijnsma.
Te volgen via kanaal 509 (KPN) of 707 (Ziggo).
Of via https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21484

Liturgie voor Beloken Pasen
Thema ‘De naglans van Pasen’
Voor de viering klinkt: Praeludium in C (BWV 547) van Johann
Sebastian Bach (1685-1750)
Welkom
‘Wordt stil nu de Ene tot ons komt’ (bis)
Bemoediging & Groet
Lied 650 : 1, 2, 3 en 4
Inleiding op de Viering
‘Throw it away’ (Helen & Peter)
Schilderij ‘De drie Maria’s’ (Jan van Eijk)
Gebed van Toenadering
Liefde van Later’ (Helen & Peter)
Evangelie naar Lukas, 24 13 - 31
Tussentijds 171 : 1, 5 , 6 en 7
Overdenking
‘Als de wind wil waaien’ (Helen & Peter)
Gebeden & Gaven
‘Zing nu van God’s goedheid’
Tijdens de twee collecten zingen Peter en Helen:
‘Where the world is wide’
Zending & Zegen
Amen
Uitleidend orgelspel: Toccata in Seven van John Rutter (1945)

zelf zien. Hij laat zijn wonden aan zijn handen en zijn zij zien. Ook
Tomas hoeft er niet om te vragen. Jezus zegt zelf tegen Tomas: kom en
voel en wees niet langer ongelovig maar gelovig.
Jezus weet dat mensen leven met vragen en twijfels, toen en nu. En Jezus
weet dat wij het nodig hebben om iets van Hem, van God te zien. Jezus
is niet meer met zijn menselijke lichaam onder ons maar wij hebben de
getuigenissen, de verhalen van de verschijningen, binnen handbereik in
onze Bijbel.
Jezus, God wil zich daarin laten zien. Het ligt bij ons of wij Hèm willen
zien. Zoeken wij naar God in de oude verhalen en in getuigenissen in
deze tijd? Of zoeken wij slechts naar dat wat het ontkracht?
Jezus zegt ons: “Gelukkig ben je als je niet ziet en toch gelooft”. Begrijp
het goed, je mag vragen hebben, maar je moet ook het andere weten. Dat,
als je het aandurft om de vragen en de twijfel, niet je geloof te laten
beheersen, niet je leven te laten bepalen, dat je dan gelukkig(er) bent. Als
je je vragen in dat vertrouwen stelt dan zal de twijfel het niet winnen.
De Bijbel in gewone taal vertaalde het zo: “Vanaf nu zullen mensen in
mij geloven zonder dat ze mij zien. En God zal hen gelukkig maken.”
Zing of lees: lied 885: 1 & 2
Gebed
Wij danken U God, voor de woorden die wij in de Bijbel vinden. Voor
de getuigenissen en de verhalen die ons vertellen: U bent een God die
trouw blijft.
Wij vragen U leer ons ook trouw te zijn aan U.
Wij danken U dat we ondanks dat we niet samen kunnen zijn als
gemeente, toch wegen weten te vinden om met elkaar verbonden te zijn.
Wij vragen U geef ons daartoe steeds nieuwe inspiratie en nieuwe kracht.
Wij danken U dat er mensen zijn die zich in blijven zetten om te zorgen
voor anderen.
Wij vragen U zegen hen en zegen die verzorgd worden.
Wij danken U dat een God bent die nabij wil zijn.
Wij vragen U doe ons dat steeds weer ervaren.
Wij danken U voor alle mensen om ons heen
In de stilte noemen wij hun namen
-stilteZegen hen en zegen ons in Uw naam. Amen
(vergeet niet de eventueel aangestoken kaars te doven)

Koffiedrinken
Afgelopen week liet mijn dochter een aankondiging zien van een kerkdienst
die via internet te volgen is. Op het filmpje zei de voorganger: ”Het goede
nieuws voor komende zondag is: er is koffiedrinken na de dienst. Het
slechte nieuws is: u moet het zelf zetten.”
Ik weet dat velen het samen koffiedrinken erg missen. Dus als u koffie
drinkt belt u dan eens iemand bij wie u anders aan zou schuiven, zo blijven
we in contact met elkaar!
Meeleven
Eerder meldde ik u dat Willy de Waal-Meijer was gevallen. Jan en Willy
schrijven ons het volgende: “Na onderzoek is gebleken dat de val
veroorzaakt werd door een zeer kortstondige hartstilstand. Ze heeft
daarvoor aanvullende medicatie ontvangen. Onderzoeken van haar hoofd
hebben aangetoond dat zij een middelgrote, goedaardige tumor heeft in haar
hersenvlies. Omdat er verder geen sprake is van duidelijke klachten zal er
over 6 maanden weer een controleonderzoek plaatsvinden.”
We wensen Willy en Jan, veel sterkte en Gods nabijheid in deze periode
waarin het vertrouwen in het lichaam weer hervonden moet worden. Het
lied zingt: “Wat de toekomst brenge moge, mij geleid des Heren hand…”
Die hand geeft zeker houvast!
Wij moeten met Mevr. A. Verbeek-van Beem en haar kinderen onder ogen
zien dat haar sterven nabij is. We wensen hen in deze dagen moed en kracht
en Gods liefdevolle nabijheid toe.
De coronamaatregelen maar ook andere zorgen rond gezondheid,
psychische klachten en het verdriet door het verlies van een dierbare of het
niet kunnen afscheid nemen van een dierbare maken dat velen een moeilijke
tijd doormaken. Laten we een ieder in zijn of haar situatie opdragen in het
gebed en bemoedigen via post of telefoon.
Allen een zegenrijke groet! Gretha Bregman-Hoving

Bloemengroet
De bloemen van deze week zijn gebracht bij:
Dhr. en mevr. Van Elderen-Rosenboom i.v.m. hun 60 jarig huwelijk
Hartelijk dank
Voor de bloemen die wij van de kerk mochten ontvangen willen wij
hartelijk dank zeggen. Tevens voor de kaarten en telefoontjes.
Het deed ons goed.
Wij zijn dankbaar dat de operatie is geslaagd met positieve uitslagen.
Hartelijke groeten, Ger en Janny van Smeerdijk
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
Bericht van de classis Noord-Holland
De Paasmorgendienst op RTV-NH was een succes, we zien er met
plezier op terug. Bij wijze van proef worden op zondagen 19 en 26 april
de diensten vanuit de Ruïnekerk in Bergen ook uitgezonden.
Aanvang 10.30 uur.
Voorganger is ds. Engele Wijnsma.
Te volgen via kanaal 509 (KPN) of 707 (Ziggo). Ook gemeenteleden die
niet over internet beschikken kunnen zo een kerkdienst volgen. Het leek
ons goed u daarvan op de hoogte te stellen.
De liturgie van deze dienst vindt u op de volgende bladzij van de
Kerkbrief
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.
Deze Kerkbrief is verzorgd door Cora Gerritse
Kijk voor meer informatie op: www.protestantsekerkhalfweg.nl

