In de kerkdienst brandt de paaskaars als teken van Gods aanwezigheid.
Viert u online mee? U kunt zelf aan het begin van de dienst een kaars
ontsteken, een teken van verbondenheid, teken dat God in ons midden is.

KERKBRIEF

Orgelspel
BEGINNEN
Mededelingen door de ouderling van dienst

Protestantse gemeente
te
Halfweg-Zwanenburg

Lied: Psalm 25: 1, 2
Psalm 25, Heer, ik hef mijn hart en handen:
Samenzang Lutherse kerk Wildervank - YouTube
Bemoediging en groet
Vg: Onze hulp is in de naam van de Ene God, die hemel en aarde gemaakt
heeft, die trouw is in de eeuwigheid en niet loslaat wat zijn hand ooit
gemaakt heeft.
Genade zij u en vrede, van God de Vader, en van Jezus Christus, in de
Eenheid met de Heilige Geest, Amen
Inleiding op de dienst
Lied: Lied 283: 1, 2, 3, 4
Gespeeld door de organist
Vers 2: ‘drinkend’ uit de ene bron’:
verwijzing naar het Veertigdagenproject
Vers 3: ‘raken van het duister moe’:
verwijzing naar het levensgevoel van velen in deze tijd
Vers 4: ‘vat ons samen in de stralen’:
Jesus wordt stralend bij de verheerlijking op de berg

Dit is een online dienst
2e zondag veertigdagentijd
Zondag, 28 februari 2021
Voorganger
Ouderling van dienst
Organist
Beamer / geluid en beeld
Collecte

10.00 uur

nr. 1697

: ds. A.J.O. v.d. Wal
: Gerda Adolf
: Dick Meijer
: Rob Piso / Melissa Sieraad
: Diaconie / Missionair

Kyriegebed
Lied: Lied 1005: 1, 2, 3, 4, 5
Organist speelt de melodie / voorganger leest de tekst
LEZEN
Lezing: Marcus 9: 2-10
Lied: Lied 545: 1, 2, 3
Lied 545, Christus staat in majesteit:
Samenzang Hervormde kerk Finsterwolde - YouTube
Overdenking
Orgelspel

DELEN
Aandacht voor het Veertigdagenproject: “De dorstigen laven”
Dankgebed, voorbeden, stilgebed, Onze Vader
Collecte-aankondiging
Diaconie
Missionair
GEZEGEND OP WEG
Slotlied: Lied 538: 1, 4 gespeeld door de organist
Zegen
Orgelspel
*************************************************************
De bloemen van deze week worden gebracht bij:
Mevr. T. Olij - Leijding, i.v.m haar 85e verjaardag
Bedankt
Hartelijk dank voor alle kaarten en aandacht die heb heb ontvangen.
Het doet mij goed. Anneke de Ruiter
Wilt u Anneke bezoeken? Dat kan. Haar adres is:
Adres op aanvraag beschikbaar bij Leo Kranenburg
Er mag één persoon per dag op bezoek na aanmelding op:
https://www.komopbezoek.nl/kalender.php?id=aa32409b$1278
Constantijn en Mieke Sikkel bedanken iedereen heel hartelijk voor de lieve
telefoontjes en de kaarten die we ontvingen. Het heeft ons heel veel goed
gedaan.
Overleden oud gemeentelid dhr. Nusselder
Deze week ontvingen we bericht dat overleden is ons oud gemeentelid dhr.
Hans Nusselder. Voordat hij naar Badhoevedorp verhuisde was Hans een
actief gemeentelid (o.a. voorzitter van de toenmalige Commissie van
Beheer en lid van de commissie voor het “Samen op Weg” kerkblad).
Na zijn verhuizing bleef er een warme belangstelling voor onze gemeente.
Hans overleed op 20 februari in de gezegende leeftijd van 95 jaar.
De besloten rouwdienst heeft plaatsgevonden op vrijdag 26 februari in de
Pelgrimskerk te Badhoevedorp (om 12 uur) en was/is online te volgen via
www.2stream.nu/hans-nusselder/.

Kom binnen De kerkdeuren zijn op zondag gesloten, maar elke woensdag tussen
10 en 12 uur bent u nog welkom. Er wordt helaas geen koffie geschonken maar
even binnen lopen, een praatje maken of een kaarsje aansteken is nog mogelijk.
2e zondag 40-dagentijd-thema: Project Nederland - De dorstigen te drinken
geven.
Vandaag gaat het binnen het Kerk in Actie-project "Ik ben er voor jou" "Zeven
keer barmhartigheid" over " De dorstigen te drinken geven in Nederland". Het
aantal kerkgangers in Nederland neemt af, maar een groeiende groep mensen is op
zoek naar zingeving. Ze hebben het misschien goed voor elkaar, maar hebben het
gevoel iets te missen. Op deze "dorst" speelt de Protestantse Kerk in Nederland in,
om pioniersplekken te creëren waar men zingeving en saamhorigheid kan vinden.
Om zo een bron te zijn van "levend water" voor een ieder die daarnaar op zoek is.
Vastentip voor deze week
Iedere week is er een vastentip. De vastentip voor deze week is:
- Voor volwassenen: Laat dat wijntje even staan, drink een week geen alcohol.
- Voor kinderen: Geen limonade, maar water of thee drinken.
Petra Meijer-Mendrik, namens de ZWO-commissie
Zoomzang - Vlammen zijn er vele
Vond u het ook zo leuk om bekende gezichten te zien zingen online?
Voor de dienst van 7 maart zoeken opnieuw mensen die hun lied willen delen.
We zingen alle verzen van lied 970 Vlammen zijn er vele.
Mail naar ds.wilmavanrijn@gmail.com en u ontvangt binnenkort de begeleidende
muziek. Ik hoop u 7 maart te zien en te horen. Ds. Wilma
Kerkdiensten zijn voorlopig alleen online te volgen
De link is https://kerkdienstgemist.nl/stations/925/events
Agenda voor de komende week
Maandag
01-03 20.00 uur
Woensdag
03-03 10.00 - 12.00 uur
Zondag
07-03 10.00 uur

Voorbereiding Pasen, online
Inloop. KomBinnen!
ds. Wilma van Rijn

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!
Deze kerkbrief is verzorgd door Cora Gerritse. De maand maart verzorgt Leo
Kranenburg.
Kijk voor meer informatie op: www.protestantsekerkhalfweg.nl
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