
  

 

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! 
 

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 laatste 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. Deze worden uitgezonden op NPO2 om 9.20 uur. 
 

PKN Ruïnekerk Bergen zondag 17 mei 10.00 uur 

Voorgangers: Ds Engele Wijnsma en ds Willemijn Jonkers  

Liturgie en link zie verderop in deze kerkbrief 
 

PG gem. De Rank Nieuw-Vennep Zondag 17 mei 2020 om 9.30 uur 

Voorganger ds. G. van de Meeberg 

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

Overlijden Mevr. Albertine Voortman - van Hurck 

Wij ontvingen bericht dat mevr. Voortman op 8 mei is overleden in de 

leeftijd van 92 jaar. Zij was de echtgenoot van Ds. Voortman, die predikant 

was van de Hervormde Gemeente van Houtrijk en Polanen in Halfweg van 

1976 tot 1989. Het correspondentieadres is: Hanny Voortman 

      Meervlietstraat 60 

      1981 BM Velsen-Zuid 
 

Kerkdiensten vanaf 5 juli 

Vanaf 1 juli zijn weer kerkdiensten toegestaan met 100 aanwezigen. We 

gaan bezig om deze aan de hand van het net verschenen PKN protocol voor 

te bereiden. Onze kerkgebouw is echter te klein om op basis van de 1½ 

meter richtlijn en de andere richtlijnen 100 mensen te kunnen herbergen. 

Hoe we de diensten gaan inrichten en met hoeveel aanwezigen, daar zullen 

wij u in de loop van juni over gaan inlichten.  
 

Deze kerkbrief is verzorgd door Leo Kranenburg 
Kijk voor meer informatie op: www.protestantsekerkhalfweg.nl 
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In de periode tot eind juni zijn er speciale kerkbrieven. Er zijn geen 

kerkdiensten vanwege het coronavirus, maar Gretha Bregman-Hoving 

heeft zich bereid verklaard om tot eind mei 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 en juni met uitzondering van de 

intrededienst van ds. Wilma van Rijn op 14 juni! 

• Alle vergaderingen en activiteiten in mei en juni. 

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


  

Liturgie 
 

Het is de zondag voor Hemelvaart, we herinneren ons de laatste dagen dat 

Jezus in de wereld van toen, lijfelijk, voelbaar en zichtbaar aanwezig was. 

De zondag van vandaag is zondag Rogate. Rogate betekent vraag, verzoek, 

bid. Bidden is voor velen een terugkerend moment in de dag. Een moment 

om stil te staan bij het leven, bij jezelf, je naaste, bij God. Soms zijn het 

maar flarden van gedachten, andere keren zijn het doordacht gekozen 

woorden, vaker zijn het hartenkreten. Het moet ons van het hart, we willen 

het uitspreken, soms uitschreeuwen. Onze blijdschap en ons verdriet, onze 

zorgen en onze onrust. Na een gebed kan het je zomaar overvallen: een 

gevoel van rust, een nieuw inzicht of nieuwe energie. Bidden doe je alleen, 

maar wat is het fijn om het ook samen te kunnen doen. Dat de ander het 

voor je zegt en doet. In deze periode bidden we vaak ieder voor zich maar 

kunnen we ons wel verbinden met de ander door elkaars namen te noemen 

in het gebed en zo elkaar in gebed te dragen en op te dragen. 

 

Stilte 

(eventueel aansteken van een kaars) 

 

Zing of lees : Lied 283: 1,3,4,5 (melodie Rust mijn ziel, uw God is Koning) 

 

Gebed          

 (tekst: Sytze de Vries) 

Goede God, 

U laat uw waarheid stralen, stil en eenvoudig, kwetsbaar als een kaarsvlam, 

maar even hardnekkig als de dag, die steeds weer opdaagt. 

Maak ons, die naar u heten, ook stil en eenvoudig. 

Verhelder ons opdat wij niet wegvluchten in al onze bedenksels, in onze 

overvloed aan woorden. 

Laat uw woord van liefde, vrede en recht 

onder ons gezegd en verstaan blijven. Amen 

 

Lezen Johannes 14:23-29 

 

Ter overdenking 

Lieve mensen van God , 

Jezus spreekt in dit hoofdstuk van het Johannes-evangelie, woorden van 

loslaten en van afscheid. Woorden die we eerder lazen: ik ben nu nog bij 

jullie, ik ga weg, ik ga naar mijn vader. Jezus blijft niet op deze aarde, in 

 

deze wereld met zijn lichaam. Jezus bereidt de leerlingen voor op een 

afscheid.  

We lezen vaker in de Bijbel over afscheid en de woorden die daarmee 

gepaard gaan. Maar ook in onze eigen levens maken we het mee. Woorden 

die u zelf sprak of woorden die gesproken werden toen u of jij afscheid 

nam. Voordat u of uw kind een grote reis ging maken, toen je je school of je 

ouderlijk huis verliet. Toen je met pensioen ging of toen een naaste 

stervende was. Woorden als: vergeet niet wat ik je heb geleerd, doe 

voorzichtig, het ga je goed maar ook geloofswoorden: Ga met God of ik 

weet waar ik naar toe ga. 

Jezus spreekt hier verschillende bemoedigende woorden ten afscheid. Ten 

eerste zegt Hij, Ik zal bij jullie wonen, verblijf houden. Jezus verwijst hier 

naar de vader naar de God met de naam Jahweh, Ik zal er zijn.  

Ten tweede zegt Jezus, ik geef jullie de Geest opdat je je zal herinneren wat 

ik heb gezegd. De Heilige Geest die mensen, de geest geeft. Juist op die 

momenten dat je de woorden van liefde en trouw dreigt te vergeten, zullen 

ze je te binnen gebracht worden.  

Ten derde zegt Jezus, ik laat jullie mijn vrede na, ik wil je de vrede geven. 

Vrede die tegenover verwarring en chaos staat. Vrede die rust geeft.  

En tenslotte zegt Jezus nog eens: Maak je niet ongerust en verlies de moed 

niet. Jezus kent ons mensen, wij maken ons vaak ongerust en wij kunnen de 

moed verliezen. Ik ben de laatste die zal zeggen dat ik dat niet begrijp of er 

geen last van heb. Want het leven is vaak verontrustend en 

ontmoedigend….  

Hoe doe je dat, hoe worden die bemoedigende woorden jouw deel? Aan het 

begin van dit gedeelte legt Jezus dat heel duidelijk uit. Als je mij liefhebt 

dan kun je je houden aan wat ik zeg. Als je begint met Jezus lief te hebben, 

Hem te kennen, Hem een beslissende rol te geven in je denken en doen dan 

komt er zicht op die bemoediging. Dan komt er ruimte voor de Geest. 

Hoe geef je Hem die rol, hoe leer je Hem kennen? Ik denk door je zelf en de 

ander te herinneren aan de bemoedigende woorden in de Bijbel. Door daar 

waar mogelijk die woorden te spreken, door te bidden met en voor elkaar, 

door liefde uit te dragen en elkaar te blijven herinneren dat het daarmee, 

met de liefde, met Gods liefde begint… 

Ieder in zijn of haar eigen leven, ieder op zijn of haar manier, maar zeker 

ook als broeders en zusters in de gemeente. Door samen keer op keer te 

bidden Veni Creator Spiritus, Kom Schepper Geest,  Amen 

 



  

 

Gebed 

God, wij danken U voor de Bijbelse woorden die tot ons gesproken worden, 

woorden van leven. Wij danken U, dat U bij ons wil wonen, bij ons zal 

blijven en ons wil vullen met uw rust. Wij bidden spreek ons iedere dag 

weer aan met die goede woorden. Wij bidden voor oude en jonge mensen, 

voor mensen die eenzaam zijn, alleen of in een relatie. Wij bidden voor hen 

die ziek zijn, zij die leven met zorgen en gemis. Wij bidden voor elkaar als 

gemeente, dat we ons verbonden weten in Uw naam. Help ons ons geduld te 

bewaren en de moed niet te verliezen. Herinner ons dat U het bent bij wie 

de liefde begint, de vrede nooit stopt en de kracht van de Geest oneindig te 

ontvangen is. Zegen ons en behoed ons, in de naam van Jezus, in de kracht 

van uw Geest, vandaag en alle dagen. Amen  

 

(vergeet niet de eventuele aangestoken kaars te doven) 
 

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

Meeleven 

Wij leven mee met een ieder die thuis verblijft en geen bezoek kan 

ontvangen. We hopen met elkaar dat de eerste testen bij de verpleeghuizen 

goed zullen uitpakken en dat er zicht komt op verlichting! 

Ook het leven voor jongeren is door de coronatijd niet altijd even leuk. 

Inmiddels zijn sommigen geslaagd en wachten anderen nog op de laatste 

cijfers van de schoolexamens. Nu er geen landelijk examen is, is er al snel 

gezegd “dat het een makkie is zo”. Toch is een diploma een bewijs van 

meer dan een landelijk examen, het is een bewijs van 4, 5, 6 jaren hard leren 

(en soms ploeteren) toetsen en werkstukken maken. Het is het bewijs dat je 

klaar bent voor een nieuwe stap. We wensen de jongeren in onze dorpen 

sterkte met de laatste loodjes en als straks het diploma binnen is: wees er 

trots op, steek de vlag uit en zet nieuwe stappen in het vertrouwen dat ook 

jij het kan! 
 

We leven mee met allen die ziek zijn, onderzoeken ondergaan of dagelijks 

geconfronteerd worden met lichamelijke beperkingen en afnemende 

krachten. Laten we elkaar omringen met liefde en gebed!  
 

Afscheid 

14 juni doet uw nieuwe predikant intrede in de gemeente en start zij haar 

werkzaamheden. Dat betekent ook dat mijn werkzaamheden in Halfweg-

Zwanenbrug gaan stoppen. Vanaf 28 mei ben ik vrij en alleen nog 

 

beschikbaar voor crisispastoraat en uitvaarten. De tijd tot 28 mei wil ik 

gebruiken om afscheid te nemen van u. Ik probeer dat telefonisch te doen 

maar wil ook per fiets nog even hier en daar langs waaien en zwaaien. In de 

buitenlucht op anderhalve meter afstand kunnen we elkaar in ieder geval 

groeten en nog even in de ogen kijken. Later dit jaar zal er tijdens een 

kerkdienst ook nog gelegenheid zijn elkaar te ontmoeten. En wat mij betreft 

is het niet uit het oog uit het hart!  

Een ieder een zegenrijke groet, Gretha Bregman-Hoving 
 

(Mijn mailadres bij de PKN komt te vervallen vanaf heden kunt u mij 

mailen via: kerkelijkwerker@ziggo.nl) 

 

Bloemengroet  

De bloemen van deze week zijn gebracht bij: 

Dhr. en mevr. Lem 

 

Intrededienst ds. Wilma van Rijn op 14 juni 

Zoals eerder dit jaar al is bekend gemaakt zal ds. Wilma van Rijn haar 

werkzaamheden in onze gemeente beginnen op zondag 14 juni.  

In tegenstelling tot wat ik vorige week vermelde (geen diensten in juni), zal 

de intrededienst zoals gepland op 14 juni plaatsvinden. Daarom is deze 

week het moderamen opnieuw bij elkaar geweest om deze dienst voor te 

bereiden. Het zal in veel opzichten een bijzondere dienst worden. Er mogen 

maar 30 mensen aanwezig zijn. Ook gemeentezang is niet mogelijk gezien 

de jongste berichten met betrekking tot de corona uitbraken bij koren en 

zanggroepen (tot nadere berichtgeving van het ministerie van VWS aldus 

het PKN protocol omtrent kerkdiensten).  

De intrededienst zal in ieder geval te volgen zijn via kerkdienst gemist. We 

zijn ook bezig om KerkTV te realiseren. We hopen dat dit op tijd zal lukken 

in juni zodat de dienst ook via beeld te volgen is.  

Namens het moderamen en met vriendelijke groet, Leo Kranenburg 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Liturgie Ruïnekerk Bergen NH om 10.00 uur 

Voorgangers:  ds Willemijn Jonkers en ds. Engele Wijnsma 

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/nr6GIgosABo (live of later).  
 

Zondag is er  een combiviering met de gemeente Muiderberg. De beide 

“berg”dominees Willemijn Jonker en Engele Wijnsma gaan met elkaar in 

gesprek en discussie. 

Muiderberg levert ook twee beste zangeressen: Barba Melens en Miriam 

Hafkemeijer. We gaan het hebben over hemel en aarde. De kijkers kunnen 

ook LIVE vragen stellen via whatsapp, 0628-737837. Het is namelijk 

zondag Rogate (= vraag maar raak)  

 
 

Liturgie voor Zondag ‘Rogate’ (= vraag vrijuit)  
Thema: ‘Van Bergen naar Muiderberg of vice-versa’ 

 

Voor de viering klinkt: Toccata in F (BWV 540)  

     van J.S. Bach (1685-1750) 

Welkom 

  Lied 283  

Bemoediging & Groet   

  ‘Naast me’ (Eefje de Visser) 

Inleiding op de Viering 

‘Op reis naar Lesbos’ 

  ‘Safe & Sound’ (Taylor Swift) 

Lezing uit Genenis 1 

  Lied 701  

Overdenking 
  ‘Show me heaven’ (Maria McKee) 

Vragen staat vrij 

  Lied 648 

Gebeden & Gaven 

  Lied 425 

Tijdens de twee collecten zingen Barba en Miriam:  

  ‘Walking on sunshine’ (Katharina & The Waves) 

Zending & Zegen  Amen, amen, amen 

Uitleidend orgelspel: Gigue-Fuga in G (BWV 577) van J.S. Bach 

 

 

 

 

 

 

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21484
https://youtu.be/nr6GIgosABo

