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.

KERKBRIEF
Protestantse gemeente
te
Halfweg-Zwanenburg

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 31 mei 10.00 uur
Voorganger is ds. Engele Wijnsma.
Liturgie en link zie verderop in deze kerkbrief
PG gem. De Rank Nieuw-Vennep zondag 31 mei 2020 om 9.30 uur
Voorganger is ds. Gert van de Meeberg
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 30 mei 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

In juni zal Cora Gerritse de kerkbrief samenstellen.
Kijk voor meer informatie op: www.protestantsekerkhalfweg.nl

Pinksteren
Zondag, 31 mei 2020

nr. 1658

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 (vandaag dus voor het
laatst!). 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 (15.00 uur)!
• Alle vergaderingen en activiteiten in juni.

Liturgie
Vandaag vieren we Pinksteren. Pinksteren komt van het Griekse woord
‘pentekosta’ dat in onze taal vertaald vijftig is. Het is de vijftigste Paasdag
vandaag. Pinksteren is verbonden met het joodse ‘Wekenfeest’. Zij vieren
de vijftigste dag van bevrijding, van de uittocht en ze gedenken Gods
verbondenheid door het geschenk van de Tien Woorden, waarin God zich
laat kennen. Wij gedenken vandaag de uitstorting van de Heilige Geest,
waarin God zich eveneens wil laten kennen. God wil ons mensen alles
geven om een vrij leven te leven. Hij spreekt ons daarom aan, door Woord
en Geest…
Stilte
(eventueel aansteken van een kaars)
Zing of lees : Lied 672: 1,2,7
Gebed
(Tekst: Willem van der Zee)
O God, op deze dag
hebt Gij in het hart van mensen
het licht van Uw geest ontstoken,
vervul ook ons hart, met de warmte van die Geest,
zodat wij voortdurend gericht zijn
op wat heilzaam is en heel maakt
en in alle omstandigheden
vertrouwen op uw geestkracht
die bezielt en bemoedigt.
Gij schepper van alle leven
en Bron van licht en kracht,
waai met u adem door heel ons bestaan,
kom met uw vurigheid hier in ons midden,
bezaai met uw woorden de grond van ons hart
opdat ook in ons leven uw schepping geschiedt. Amen
Lezen: Handelingen 2: 1-13

Ter overdenking
Lieve mensen van God, broeders en zusters in Christus,
We kennen denk ik allemaal het oude verhaal van Babel. Het verhaal over
die toren tot in de wolken en over de volken die elkaars taal niet meer
spraken. Als je elkaars taal niet meer spreekt dan is de eenheid ver te
zoeken.
Een vraag die nog al eens gesteld wordt bij deze verhalen is of het echt zo
gebeurd is. Een van mijn docenten antwoordde op dergelijke vragen: “of
deze verhalen waar gebeurd zijn? …. kijk om je heen ze gebeuren nog
steeds!”
In het gedeelte van vandaag lezen we dat de spraakverwarring teniet wordt
gedaan. Gods Geest vult de Galilese gelovigen en zij spreken ieders taal.
Het is de bedoeling dat mensen elkaars en Gods taal spreken.
Toch moeten we zorgvuldig lezen en dan ontdekken we dat de
spraakverwarring die er is, ook in Jeruzalem blijft bestaan. Het gaat dan om
de reactie van mensen die in de eigen taal worden aangesproken. Er zijn
twee antwoorden op lezen we:
De ene groep stelt een vraag: “Wat heeft dit toch te betekenen?” en de
andere groep heeft een verklaring: “Ze zullen wel dronken zijn.”
Als wij in onze situatie worden aangesproken met woorden van en over
God wat doen wij dan?
Stelt u een vraag of weet u het antwoord al. Ik hoop dat u de vraag stelt en
dat u altijd vragen blijft stellen. Aan uzelf, aan de ander en aan God. Bij
vragenstellers is ruimte, daar is een vervolg. Als je het antwoord of de
verklaring al hebt dan stop je met nadenken. Dat is iets dat je beter niet
maar zeker in de kerk nooit zou moeten doen: stoppen met nadenken.
De Geest van Pinksteren wil ons daarin sterken. De Geest schakelt het
verstand niet uit maar wil ons denken verruimen opdat we gaan begrijpen
en vertrouwen dat wat ons verstand te boven gaat.
De Geest wil ons aanvuren vragen te blijven stellen, Gods woorden te
blijven zoeken en Hem te vragen om vrede, eenheid en inspiratie. De Geest
wil ons aanzetten om te blijven proberen elkaars taal te spreken, in onze
dorpen, in de kerken, in de wereld. De Geest wil ons alles geven opdat een
ieder ziet:
het verhaal van Pinksteren, dat is waar! Amen

Zing of lees: ‘De kracht van Uw liefde’ (Evangelische liedbundel 226)
Heer ik kom tot U
neem mijn hart verander mij
als ik U ontmoet, vind ik rust bij U.
Want Heer ik heb ontdekt,
dat als ik aan uw voeten ben,
trots en twijfel wijken,
voor de kracht van Uw liefde.
Houd mij vast, laat Uw liefde stromen
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend
Dan zweef ik op de wind,
Heer kom dichter bij,
gedragen door Uw Geest,
dan kan ik Uw schoonheid zien
en de kracht van Uw liefde.
en Uw liefde voelen diep in mij.
En Heer leer mij Uw wil,
zodat ik U steeds dienen kan.
En elke dag mag leven
Door de kracht van Uw liefde
Houd mij vast, laat Uw liefde stromen
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend
Dan zweef ik op de wind,
gedragen door Uw Geest,
en de kracht van Uw liefde.
Gebed
God wij danken U dat U ons wil dragen door Uw Woord, Uw Geest en Uw
liefde. Wij vragen U : Kom Schepper Geest en neem ons mee in de kracht
van uw liefde. Wij bidden voor de kerk en deze gemeente, inspireer ons en
help ons om anderen aan te spreken en de ander te verstaan. Geef ons
geloof, hoop en liefde voor de wereld om ons heen en laat ons de taal van
verzoening spreken daar waar spraakverwarring hoogtij viert.
Wij bidden voor elkaar, voor als we lijden aan het leven, geef dat Uw geest
ons op elkaar wijst.
Heer, vul ons met Uw Geest, ja, zegen ons en ga met ons mee, in leven en
in sterven, in tijd en eeuwigheid. Amen
(vergeet niet de eventuele aangestoken kaars te doven)

Meeleven
Het wachten op de versoepeling van maatregelen valt niet mee. We worden
beperkt in wat kan en mag en het gebrek aan contact doet pijn. Soms
worden we moedeloos en vaak vragen we ons af hoe het verder zal gaan.
Aan de andere kant is er ook dankbaarheid en blijdschap als er post is, een
bloemetje op de deurmat, een telefoontje uit onverwachte hoek. Laten we
met elkaar volhouden, in het wachten en elkaar bemoedigen èn in het
bidden voor elkaar!
Dick Meijer en Petra Mendrik hopen 19 juni elkaar het ja-woord te geven
voor de burgerlijke stand. Helaas moeten zij de kerkelijke bevestiging en
inzegening van dit woord en het feest dat daarbij hoort uitstellen. We
wensen hen ondanks dit uitstel, de 19e een stralende dag toe, en bidden hen
samen met de meiden een goed, gelukkig, gezond kortom gezegend
huwelijks/gezinsleven toe. En we hopen natuurlijk volgend jaar met elkaar
getuige te kunnen zijn van het kerkelijk huwelijk!
“De Heer zal jullie gelukkig maken en jullie beschermen. De Heer zal bij
jullie zijn en voor jullie zorgen. De Heer zal aan jullie denken en jullie
vrede geven.” (Numeri 6:24-26 Bijbel in gewone taal)
Ook als je in deze tijd jarig bent is dat ook lastig te vieren. Voor ouderen en
jongeren. Zogenaamde kroonjaren worden elders al in de kerkbrief vermeld
maar ik wil hier de naam noemen van Marit Piso. Zij wordt 1 juni , 12 jaar.
In Joods opzicht ook een kroonjaar. Alleen voor meisjes overigens , jongens
moeten een jaar langer wachten en komen vanaf 13 jaar “onder de wet”. We
feliciteren Marit van harte en wensen haar ondanks de beperkingen een
mooie dag…. (Met misschien iets meer post dan anders?)
Afgelopen week fietste ik door Halfweg en Zwanenburg. Het was een fijne
rondgang. Velen van u heb ik gedag kunnen zeggen, anderen trof ik niet
thuis en voor sommigen was de tijd te kort: zo gaat het soms. Ik wil u in
ieder geval bedanken voor alle goede woorden die u sprak en die op allerlei
manieren geschreven tot mij kwamen. Ik denk dat we met elkaar kunnen
zeggen: We hebben het goed gehad samen! We hopen in de kerk elkaar in
de toekomst weer te ontmoeten maar voor nu is dit de laatste groet op
papier.
Een zegenrijke groet aan u allen, het ga u zeer goed!
Gretha Bregman-Hoving

PS Tot 14 juni ben ik beschikbaar voor crisispastoraat en uitvaarten. U kunt
in voorkomende gevallen contact opnemen met de wijkouderling of
contactdame.
Bloemengroet
De bloemen van deze week zijn gebracht bij:
Dhr. J. den Haan i.v.m. zijn 80e verjaardag
Bedankje
Ik was heel blij met de prachtige bloemen die ik van de gemeente mocht
ontvangen voor mijn 80ste verjaardag. Bedankt! D. de Graaf.
Beste mensen,
Wat hebben wij ontzettend veel reacties mogen ontvangen op ons 40 jarig
huwelijk, in de vorm van bloemen en planten, kaartjes en mails.
Hartelijk dank voor al deze gelukwensen.
Groeten, Marjo en Onno
Nieuws van de bazaaromissie.
Donderdag morgen 4 juni van 9.30 tot 10.30 uur kunt u spullen in de opslag
zetten voor de bazaar.
Wilt u er op letten dat wat u neerzet schoon en heel is .
Wilt u geen computers, telefoons, printers, video banden en bloempotten
neerzetten.
Namens de bazaarcommissie. Margreet Smit
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 (15.00 uur).
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

Liturgie Ruïnekerk Bergen NH om 10.00 uur
Voorganger: ds. Engele Wijnsma
Muzikale medewerking: Marianne Selleger (Zang), Dirk Hooglandt (Saxofoon)
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).
Vandaag vieren we het feest van ‘Sinksen.’ Dat is een oud-Nederlands
woord voor Pinksteren en afgeleid van het Volkslatijn: cinquagesima dat
50e betekent. Sinksen of Pinksteren of valt altijd 50 dagen na Pasen.

1e Zondag van Pinksteren
Thema: ‘Adem die ons leven doet’
Orgelspel: Ouverture uit de Fireworks Music
van G.F. Händel (1685-1759)
Handelingen 2 : 1 – 13
‘Los Bilbilicos’ (Catalaans volksliedje)
Welkom
Lied 679 : 1, 2, 3, 4 en 7
Bemoediging & Groet
‘O mio babbino caro’ (G. Puccini 1858-1925)
Inleiding op de Viering
Lied 691
Gedicht ‘Hierheen adem’
‘Vilja-lied’ (Franz Lehár 1870- 1948)
Overdenking
Lied 687 : 1 en 2
Gebeden & Gaven
Lied 672 : 1 en 7
Tijdens de collecten zingt Marjanne Selleger: ‘Jij bent mij zo lief’
Zending & Zegen
‘Amen, amen, amen’
Uitleidend orgelspel: Sinfonia uit Cantate 29 van J.S. Bach (1685-1750)

