
  

 

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 24 mei 10.00 uur 

Voorganger is Jean-Jacques Suurmond (Trouw columnist). 

Liturgie en link zie verderop in deze kerkbrief 
 

PG gem. De Rank Nieuw-Vennep zondag 24 mei 2020 om 9.30 uur 

Voorganger is Ds. Conny Berbée uit Abbenes 
https://www.pgderank.nl/erediensten/meeluisteren-via-internet/ 

 

Protestantse gemeente Den Helder 

Voorganger ds. Wilma van Rijn. Deze dienst wordt wegens overbelasting 

van het digitale systeem, al op zaterdag opgenomen om 10:00 uur. 

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

 

 

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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       Zondag, 24 mei 2020   nr. 1657 

 

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/
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10010
http://www.protestantsekerkhalfweg.nl/


  

Liturgie 
 

Het is de zondag na Hemelvaart, zondag Exaudi. Verhoor betekent Exaudi. 

In de protestantse traditie noemen we deze zondag wezenzondag, de zondag 

van verlatenheid. Jezus is opgenomen in de hemel en het is wachten op die 

andere kracht: de Geest. De nadruk wordt, door de naam van deze zondag, 

gelegd op dat wat niet meer is. Maar in het Exaudi, het verhoren, ligt iets 

besloten van verwachting. De verwachting dat God zal blijven horen en 

omzien naar de mens. In het leven staan we ook stil bij dat wat niet meer is 

of komt. Het is moeilijk om te blijven uitzien naar dat wat komt, te blijven 

verwachten en dat in godsvertrouwen te doen. Dat is levenskunst en dat lukt 

de ene dag beter dan de andere… 

 

Stilte 

(eventueel aansteken van een kaars) 

 

Zing of lees : Psalm 27:1,2,7 

 

Gebed            

Trouwe God, 

U heeft het ons beloofd,  

dat wij niet tevergeefs wachten 

en verwachten.  

Hoor ons 

en kom tot ons  

in het woord en in het lied.  

Open ons hart 

voor uw Geest 

Spreek  

en laat ons horen 

Amen 

 

Lezen: Handelingen 1: 9 14 

 

Ter overdenking 

Broeders en zusters in Christus 

Het is de zondag na hemelvaart en het is definitief:  Jezus is opgenomen 

door een wolk en wat kun je dan nog anders doen dan naar de hemel kijken? 

De discipelen staren naar de hemel, ik zie het zo’n beetje voor me:  daar 

moet toch iets van “wat gebeurt er hier nu?” bij gekomen zijn. Het is 

onthutsend en verwarrend, het lijkt mij een moment van vele gedachten.  

Dat hemelstaren wordt echter onderbroken. Twee mannen in witte kleren 

spreken de discipelen aan:  “Galilese mannen, wat staat ge te kijken naar de 

hemel?” (zoals Pieter Oussoren in de Naardense Bijbelvertaling het vertaald 

heeft). 

De mannen in witte kleren blijken geen antwoord te verwachten want ze 

vervolgen: “Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op de 

zelfde wijze terugkomen”. 

Twee mannen in het wit. We zijn ze ook op de Paasmorgen tegen gekomen. 

En ook daar stelden zij een vraag. Niet aan de mannen maar aan de 

vrouwen. De vraag was toen: Wat zoekt u de levenden bij de doden? En ook 

daar werd geen antwoord verwacht maar vervolgden ze : Hij is niet hier, Hij 

is uit de doden opgewekt. 

Mannen en vrouwen op zoek naar Jezus. Kijkend naar de hemel, omhoog. 

Kijkend naar beneden in het graf. Maar Jezus is daar niet te vinden vertellen 

die twee figuren in witte kleren. 

Ik denk dat daar voor ons een enorme les maar ook bemoediging in schuilt. 

De discipelen wordt geadviseerd niet naar de hemel te kijken en de vrouwen 

bij het graf wordt geadviseerd niet in het graf te kijken en het bij de doden 

te zoeken. Als je niet omhoog moet kijken en niet naar beneden, waar kijk 

je dan naar?  

Dan kijk je om je heen!  Dan kijk je naar de ander, je naaste. Wij mensen 

zijn gemaakt voor gezelschap, gemeenschappelijkheid. De mannen en 

vrouwen in dit bijbelgedeelte zoeken dan ook elkaar op. Het mag voor ons 

een aansporing zijn hetzelfde te doen:  Zoek de gemeenschap met elkaar, 

bid samen en vind, in elkaar en in gebed de troost, de bemoediging. Ga met 

elkaar die uitdaging aan, blijf niet naar de hemel staren of naar de grond 

staren, kijk om je heen en wees gemeente , wees kerk. 

Dan wordt de zondag van verlatenheid, de zondag voor Pinksteren. De 

zondag van uitzien naar, de zondag van verwachting, de zondag voor de 

grote dag! Amen  



  

Zing of lees: Lied 675: 1 & 2 

 

Gebed 

God wij danken U dat wij ons uw kinderen mogen noemen, dat U ons niet 

alleen zal laten, al voelen wij ons verlaten.  

Wij dragen allen aan U op die leven met gemis, die de diepte van de 

verlatenheid kennen en voelen. Geef ons allen uitzicht, Heer, uitzicht op uw 

kracht, uw Geest. Geef ons in die Geest: blijdschap, wijsheid, moed, troost 

en zegen. Voor onszelf en om te delen met allen die onze wegen kruisen. 

Amen 

 

(vergeet niet de eventuele aangestoken kaars te doven) 
 

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

Meeleven 

Langzamerhand komt er een versoepeling van maatregelen in zicht. Toch 

zijn er velen die dagelijks de gevolgen ondervinden van die maatregelen. 

Wij denken aan ouderen en jongeren, aan ondernemers, medewerkers in de 

zorg, het onderwijs, de voedselbranche. Er wordt veel gevraagd van mensen 

en de vermoeidheid kan zo maar vat op je krijgen. Laten we voor elkaar 

bidden en daar waar mogelijk elkaar helpen en bemoedigen! 

We leven mee met allen die leven met zorgen, gemis, ziekte, psychische 

problemen of depressieve gevoelens. Onze wereld is juist nu nog meer 

verwarrend en dagelijkse structuren worden gemist. We snakken naar 

nabijheid van de ander en kunnen die nabijheid moeilijk missen. Een ieder 

in zijn of haar eigen situatie wensen we sterkte en de ervaring dat God nabij 

blijft.  

”God laat mij schuilen onder zijn dak, bij Hem ben ik veilig” (Naar psalm 27) 

Komende week hoop ik een aantal van u nog even te zien als ik een ronde 

maak door de dorpen. Op gepaste afstand  en in de buitenlucht zal ik u 

gedag zeggen. Volgende week is dan de laatste kerkbrief van mijn hand. 

Wel blijf ik tot 14 juni beschikbaar voor crisispastoraat en uitvaarten. Mijn 

mailadres bij de PKN komt te vervallen vanaf heden kunt u mij mailen via: 

kerkelijkwerker@ziggo.nl.  

Een goede week gewenst en alle hartelijks! Gretha Bregman-Hoving 

 

Bloemengroet  

De bloemen van deze week zijn gebracht bij: 

Marjo en Onno Bart i.v.m. hun 40 jarig huwelijk en bij  

Dhr. D. de Graaf i.v.m. zijn 80ste verjaardag 

 

Bedankt 

Zaterdag 9 mei mocht Willy via Cora Gerritse bloemen van de kerk 

ontvangen. Ze waren erg mooi, hebben lang gestaan en we waren er erg blij 

mee. 

Hartelijk dank ook nogmaals aan allen die ons sinds eind maart 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.  

Na een periode van onderzoekingen en consulten is op dit moment de 

conclusie van de artsen dat het verstandig is om enige tijd de 

ontwikkelingen aan te zien. We schikken ons in deze adviezen. 

Met vriendelijke groet, Willy en Jan de Waal-Meijer 

 

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.  

De intrededienst zal zoals gepland op 14 juni plaatsvinden.  

Het zal in veel opzichten een bijzondere dienst worden. Er mogen maar 30 

mensen aanwezig zijn. Ook gemeentezang is niet mogelijk.  

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 
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Liturgie Ruïnekerk Bergen NH om 10.00 uur 

Voorganger:  Jean-Jacques Suurmond 

Muzikale medewerking: Nico Sevenhuysen en Maria Delver 

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).  

 
 

Liturgie voor de Wezenzondag 
Thema: ‘Gemis als gave‘ 

 

Voor de viering klinkt:  

 Triosonate no.5 in C (BWV 529 deel 1: Allegro) van J.S. Bach 

Welkom 

‘Sonntagmorgen’ (F. Mendelssohn, Duet) 

Bemoediging & Groet  

Lied 665, 1,3,4,5 

Inleiding op de Viering 

‘Laudamus’ (Te A. Vivaldi, Duet) 

Lezing Ezechiël 39, 21-29 

  Lied 663 

Lezing Johannes 17, 1-11 

‘Dank sei dir Herr’  (S. Ochs, solo Nico) 

Overdenking 

  ‘Jesu bleibet meine Freude’ (J.S Bach, solo Maria) 

Gebeden & Gaven 

  Slotlied 678, 1,4,8,9 

Tijdens de twee collecten kinkt:  

  Triosonate no.5 in C (deel 2: Largo) van J.S. Bach 

Zending & Zegen    Amen, amen, amen 

Uitleidend orgelspel:  

  Triosonate no.5 in C (deel 3: Allegro) van J.S. Bach 

 

 

 

 

 

 

 
Voorganger en muzikale medewerking Ruïnekerk Bergen 

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

