
  

 

Nieuws van de bazaarcommissie. 

Donderdag 7 mei van 9.30 tot 10.30 uur  kunt u spullen brengen voor de 

bazaar. Het is de bedoeling dat u de spullen in de opslag zet. De deur zetten 

wij open. Als er mensen zijn houdt u zich aan de afgesproken afstand van 

anderhalve meter. 

Wilt u GEEN KAPOT en erg VERVUILD SPUL neerzetten. Wij nemen 

ook GEEN tv's ,telefoons, computers, printers en videobanden aan. 

Mocht u te veel kleerhangers in uw kast hebben dan kunt u deze bij ons 

kwijt. Wij kunnen ze heel goed gebruiken. 

Wij hopen u over niet al te lange tijd weer te ontmoeten. 

Namens de bazaarcommissie: Margreet Smit 

 

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. 

 

Wekelijkse meditaties namens De Protestantse Kerk op televisie 

De Protestantse Kerk verzorgt in samenwerking met de EO elke zondag 

meditaties op televisie ter vervanging van de kerkdiensten die niet 

doorgaan. Deze worden uitgezonden op NPO2 om 9.20 uur. 

Ds. Jeannette Westerkamp (Nederlands-Gereformeerde Kerken) zal de 

komende periode de meditaties verzorgen. 

 

PG gem. De Rank Nieuw-Vennep Zondag 3 mei 2020 om 9.30 uur 

Van harte welkom om deze dienst met als thema “VRIJHEID” mee te 

luisteren via https://www.pgderank.nl/erediensten/meeluisteren-via-internet/ 

Ds. Gert van de Meeberg is de voorganger. Tijdens de dienst is er ook een 

kindermoment. Na de zegen kunt u thuis het Wilhelmus meezingen. 

 

PKN Den Helder ds. Wilma van Rijn 

Link: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10010 

Deze dienst wordt wegens overbelasting van het digitale systeem al op 

zaterdag 2 mei opgenomen om 10:00 uur. 

 

 

 

Deze kerkbrief is verzorgd door Leo Kranenburg  
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 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 mei. 

• Alle vergaderingen en activiteiten in mei. 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/925/events
https://www.pgderank.nl/erediensten/meeluisteren-via-internet/
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10010
http://www.protestantsekerkhalfweg.nl/


  

Liturgie 
 

Vandaag is het zondag “Jubilate”, zondag “Juicht”.  Psalm 66 zingt : ‘Heel 

de aarde, juich voor God…’  

Juich voor God, Jubilate Deo.  Er zijn in ons land vele koren die deze naam 

dragen. Juichen doe je (onder andere) door te zingen. Bij mannenkoren is 

dat soms hoor- en voelbaar. Een groot mannenkoor kan de kerkbanken en 

stoelen laten trillen met hun volume, er gaat iets machtigs van uit. Daarna 

volgt de stilte na het lied, het moment waarin je de klanken nog na hoort 

galmen in je hoofd. Gejuich, het is zingen en stilte, het is God aanroepen en 

je laten roepen…. 

 

Stilte 

(eventueel aansteken van een kaars) 

 

Zing of lees : Lied 216: 1,2,3 (melodie: Morning has broken) 

 

Gebed 

God, U hebt ons gegeven: Jezus, die een herder wil zijn. Maak ook vandaag 

Zijn verhaal tot het onze. Opdat we wegen zien en blijven geloven dat u ons 

bijeen houdt. Geef dat als wij bij naam geroepen worden, het horen en onze 

roeping verstaan. Herinner ons Zijn verhaal van opstanding en troost opdat 

wij zullen bloeien en groeien in vrijheid, vertrouwen en hoop. Amen. 

 

Lezen Johannes 10: 1-10 

 

Ter overdenking 

Lieve mensen, broeders en zusters, 

Het beeld van God en Jezus als een herder is velen bekend. Ook vandaag 

lezen we over dat beeld. Jezus vertelt hier een gelijkenis en de leerlingen 

begrijpen niet direct wat hij bedoelt. De Bijbel in gewone taal zegt: Jezus 

sprak in versluierde taal. Dat vind ik een mooie manier om dit te 

omschrijven. Het is taal waar iets overheen ligt, wat nog niet duidelijk is, 

dat uitleg behoeft.  

Jezus vergelijkt zich in dit gedeelte met een herder en ons mensen met 

schapen, een kudde. De schapen zijn in de kooi, in de stal. De herder, 

degene van wie de schapen zijn zal door de deur naar binnen komen. 

Degene die niet door de deur komt is een inbreker, een rover.  

Schapen kennen de stem van hun eigen herder, zoals een hond opspringt bij 

de stem van zijn baasje. De herder roept zijn schapen bij hun namen. Als zij 

hun herder kennen, kennen zij de stem en volgen die stem naar buiten, de 

wereld in.  

Wij mensen zijn als een kudde, we horen tot een gemeenschap, de kerk, de 

samenleving. Maar ook als individu kunnen wij een kudde zijn. Onze levens 

bestaan uit verschillende delen en onze gedachten lopen vaak uiteen. 

Allemaal losse schaapjes die samen een geheel vormen in hun eigen stal. 

Wie komt daar binnen, wie laat u binnen? Welke stem herkent u, door 

welke stem laat u zich roepen? 

Als God roept, als Jezus binnenkomt,  dan worden wij geroepen mens te 

zijn in Zijn naam. We worden geroepen goddelijke wegen te bewandelen en 

gemeenschap te vormen in onszelf en met de ander. We worden geroepen 

de wereld in te gaan en op te staan tegen geweld en onrecht. We worden 

geroepen ons te verzetten tegen alles wat de ander belemmert om mens te 

zijn. Geroepen tot respect voor de unieke relatie van de herder en zijn 

schapen.  

Onder de waas van deze woorden klinken woorden door uit het Oude 

Testament: ”Wees niet bang, want Ik zal je vrijkopen, Ik heb je bij je naam 

geroepen, je bent van mij!” Woorden van hoop en van toekomst, woorden 

van nieuwe wegen om te gaan, wegen van goedheid en zegen, naar een 

leven in al zijn volheid! 

 

Zing of lees: Lied 23B: 1,2 en 5 

 

Gebed 

God wij danken U voor Jezus, de goede herder, die alles wilde geven, tot 

aan het leven aan toe. Wij danken U dat U ons bij onze naam wil roepen en 

kennen. Wij danken U voor de vrijheid waarin wij leven, dat wij komende 

week mogen stilstaan bij 75 jaar bevrijding.  

Geef dat wij, ook al kunnen wij niet samenkomen, een gemeenschap 

vormen met de ander en elkaar door het leven dragen; juist nu onze 

vrijheden zijn ingeperkt. 

Midden in het leven moeten wij elkaar tot afstand zijn, midden in het leven 

verkeren we in het doodse. Maar midden in het doodse roept U ons tot 



  

leven, en daarom willen wij blijven vertrouwen op de overwinning. Geef 

daartoe alles wat nodig is, ja zegen ons omwille van Uw lieve zoon Jezus 

Christus, de goede herder, amen. 

 

Gedicht 

Hij wijst mij het veiligste pad  

en zegt: Dit is mijn naam 

Wordt het toch steil en glad 

dan is hij mijn stok. Ben ik  

terug in het dal waar alles  

grauw is en kaal, de dood zelf 

Dan staat hij naast mij en zegt:  

Wees niet bang, hier is mijn hand        (De goede herder, Gabriel Smit) 

 

(vergeet niet de eventuele aangestoken kaars te doven) 

 

************************************************************* 

Meeleven 

Voor velen is deze tijd, eenzaam en moeilijk. Er is onzekerheid over 

gezondheid en werk, over gezin en over de toekomst. Laten we voor elkaar 

bidden en daar waar mogelijk tot hand en voet zijn.  

Dhr. Gellius Joustra (Irenelaan 26) werd afgelopen weekend opgenomen in 

het ziekenhuis. Na onderzoek bleek er sprake van een klein herseninfarct en 

mocht hij met medicatie naar huis terugkeren. We wensen hem en zijn 

vrouw toe dat de gevolgen minimaal zullen zijn en dat zij zich in alles 

gedragen mogen weten door de Allerhoogste. 

‘De Heer is mijn herder, Hij is er als ik wankel, Hij draagt me als ik val’ 

Voor een ieder een hartelijke sterktewens! Gretha Bregman-Hoving 

 

Bloemengroet  

De bloemen van deze week zijn gebracht bij: 

Mevr. M. Joustra- de Raadt en bij  

Dhr. G. Joustra 

 

Bedankt 

“Hartelijk dank voor de bloemen die wij mochten ontvangen van uit de 

kerk. Ook hartelijk dank voor de vele kaarten en telefoontjes die wij kregen 

voor ons 60 jarige huwelijk.” 

Verder voor iedereen een hartelijke groet en hopend gauw tot ziens. 

Gerrit en Gerrie van Elderen. 

 

Bedankt 

Hartelijk dank aan allen die ons sinds de ziekte van Willy en voor haar 

verjaardag op allerlei manieren verrast hebben met belangstelling en goede 

wensen. We zijn daar erg blij mee en het doet ons goed zoveel meeleven te 

ondervinden.  

Het gaat nog niet zo goed met Willy. In de komende weken zullen we met 

de huisarts, de neurochirurg en de cardioloog overleggen wat de beste 

behandeling is. 

Nogmaals dank, het ga u goed met name in deze bijzondere tijd, met 

vriendelijke groet, Willy en Jan de Waal-Meijer 

 

Collecte Kerk in Actie, Noodhulp zondag 3 mei 

Traumahulp voor slachtoffers Boko Haram in Nigeria 

Ieder jaar op 4 en 5 mei herdenken we onze doden en vieren we onze 

vrijheid. Naarmate de Tweede Wereldoorlog langer geleden is, wordt het 

steeds lastiger te beseffen hoe waardevol vrijheid is en wat oorlog en 

geweld met mensen kan doen. We weten het uit verhalen van anderen.  
 

In Noordoost-Nigeria zijn 1,8 miljoen mensen in hun eigen land op de 

vlucht voor het geweld van Boko Haram. Velen zijn getraumatiseerd door 

het geweld. De kerken in Nigeria bieden zowel volwassenen als kinderen 

trainingen om hen te helpen over hun trauma’s te praten. Joseph heeft er 

baat bij. Hij zegt: “Ik leer vrijkomen van mijn pijn en wraak. Soms kan ik 

weer even gelukkig zijn.”  

Dankzij uw bijdrage aan deze collecte van Kerk in Actie krijgen meer 

mensen in Nigeria de kans hun trauma’s te verwerken. We bevelen deze 

collecte van harte bij u aan.  

U kunt uw bijdrage overmaken op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk 

in Actie o.v.v. Nigeria.  

Kijk voor meer informatie op: www.kerkinactie.nl/vluchtelingen-nigeria.  

Met vriendelijke groet namens de ZWO-commissie, Ellen Oostwouder  
 

U kunt u gift ook over maken aan onze Diaconie op rekeningnummer 

NL 30 RABO 0324 6670 51 o.v.v. Noodhulp zondag 3 mei 

 

 

 

http://www.kerkinactie.nl/nigeria


  

 

Liturgie ds. Engele Wijnsma Ruïnekerk Bergen NH 

De dienst is te volgen via https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21484 

De viering is ook te volgen via het kanaal van Studio Ruïnekerk: 

https://youtu.be/MwO9id91xW8 (live of later).  
 

Liturgie voor Zondag Jubilate 
Thema: ‘75 jaar 4 & 5 mei‘ 

 

Voor de viering klinkt:  

 “Nun danket alle Gott” (Lied 704) van J.S. Bach (1685-1750) 

 Welkom  

‘Jubilate Deo’ (Lied uit Taize, driewerf) 

Bemoediging & Groet  

‘Mag ik dan bij jou?’ (Claudia de Breij) 

Inleiding op de Viering 

‘Gedenklied bij 75 jaar bevrijding’ 

‘De gevallenen  ‘Foto’ (Herman van Veen)  

Psalm 32 (hertaling Huub Oosterhuis)  

Improvisatie over melodie Psalm 32   

Overdenking 

‘17 miljoen mensen’ (Davina Michelle en Snelle) 

‘17 miljoen mensen’ (Refrein samenzang, bis) 

Gebeden & Gaven 

Lied 708 : 1 en 6  

Tijdens de collecten zingt Jennifer Terwel:  

 ‘Brand new day’ (Diana Ross uit the Wizard of Oz)  

Zending & Zegen 

Amen, amen, amen    

Uitleidend orgelspel: Jubelpostludium  

 “Nun danket alle Gott” van J.G. Schneider (1789-1864) 

 

Jennifer Terwel zingt in deze viering 
Ze deed mee aan TV-programma’s  
als ‘The Voice’en ‘The X-factor.’ 
Deze zondag zingt ze enkele  
prachtige liederen in de viering. Zij  
wordt bijgestaan door  Gert Jan  
van der Kamp (piano & gitaar)  
 

 
PKN-Gedenklied 75 jaar bevrijding 

Tekst: André F. Troost, Melodie: “Gelukkig is het land’ 

 
Geroepen vrij te zijn, 

te leven voor elkaar - 

nooit meer die razernij, 

zo’n wrede moordenaar! 

Geen volk, geen vrouw, geen man, 

wenst nóg zo’n bloedtiran - 

nog één onzalig plan, 

o God, en dan, en dan... 

Geroepen vrij te zijn - 

toch mort weer menigeen: 

dit water is geen wijn, 

mijn wittebrood een steen. 

Vraagt wat ten hemel schreit 

misschien tezelfdertijd  

geduld voor wat bevrijdt 

van grove gulzigheid? 

Geroepen blij te zijn, 

voor niets en niemand bang, 

geen vijand krijgt ons klein - 

die zingt zijn zwanenzang. 

De wintertijd voorbij, 

straks blijft het altijd mei, 

de staldeur los en wij 

als kalveren, zo vrij! 

************************************************************* 

Collecte voor diaconie en kerk 

We blijven uw financiële steun hard nodig hebben. U kunt uw collectegeld 

over maken naar:  

de Diaconie  : NL 30 RABO 0324 6670 51 o.v.v. collecte 

de Kerkrentmeesters : NL 21 RABO 0324 6648 85 o.v.v. collecte 

Alvast hartelijk dank! 

 
 

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21484
https://youtu.be/MwO9id91xW8

