KERKBRIEF
Protestantse gemeente
te
Halfweg-Zwanenburg

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.
De klok luidt en het orgel wordt bespeeld
Mededelingen door de ouderling van dienst
Lied 286:
Waar de mensen dwalen in het donker
Bemoediging en groet
Kyrië-gebed
Lied 680: 4 Hoor Heilige Geest
Schriftlezing: Matteus 5: 13-16
Lied 838: 1 O grote God die liefde zijt
Overdenking
Orgelspel
Lied Hemelhoog 386: 1 en 4
Wil je opstaan en mij volgen als Ik noem je naam?
Wil je dienen in ’t verborg’ne zonder roem of faam?
Wil je leven op de wind, broos en kwetsbaar als een kind?
Wil je geven wat Ik vind in jou en jij in mij?
Wil je zien dat wat Ik zie: jouw gaven velerlei?
Wil je luist’ren als Ik zeg: Een koningskind ben jij?
Wil je geven wat je hebt, dat de wereld zich herschept
en Mijn leven wordt gewekt in jou en jij in Mij?

Dit is een online dienst
4de zondag veertigdagentijd

Zondag, 14 maart 2021
Voorganger
Ouderling van dienst
Organist
Beamer / geluid en beeld
Collecte

10.00 uur

nr. 1699

: mevr. Gretha Bregman-Hoving
: Grietje Monster
: Arjen de Jong
: Robert Reemer / Leo Bakker
: KiA binnenlands diaconaat / Kerk

Dankgebed en voorbeden, stil gebed en “Onze Vader”
Collecte-aankondiging
Lied Hemelhoog 408: 1 en 2 Gaat heen in vrede
1 Ga heen in vrede, handen vol zegen, hartverwarmend voor iedereen!
Wie zich wil geven, die vindt het leven – niemand leeft voor zichzelf
alleen. Wees allerwegen elkaar ten zegen, te allen tijde vol medelijden,
elkander toegewijd in lief en leed – tot alle dromen zijn uitgekomen: de
bruiloftsgasten niet langer vasten, maar met Gods vrolijkheid zijn
overkleed.

2 Zing opgetogen, God in den hoge, wijn en spijzen heeft Hij bereid. Hij
zal u leiden, staat u terzijde ook als eenmaal de dood u scheidt. Loopt alles
tegen, niets rooft zijn zegen, kunt gij niet verder, Hij is uw herder – prijst
Hem hartstochtelijk en weest verblijd! Klapt in uw handen, laat lampen
branden, dansen de voeten: eens zal begroeten de bruid haar bruidegom –
in eeuwigheid!

Zegenbede
Orgelspel
*******************************************************
De bloemen van deze week worden gebracht bij:
Mevr. J. Keddeman, i.v.m. haar 90ste verjaardag.
Mevr. G. Bregman-Hoving
Meeleven
In deze moeilijke tijd, dat we nog veel thuis moeten blijven en niet samen
kunnen komen in de kerk, elkaar niet kunnen ontmoeten is het toch
belangrijk naar elkaar te blijven omzien. Vooral aan de mensen die alleen
zijn. Denkt u ook eens aan de volgende personen.
Dirk Kalkman,
Rinus Vlasveld,
Fam. van Os.
Een kaartje of een telefoontje zullen ze vast op prijs stellen.
Namens het consistorie, Grietje Monster.
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.
Zoomzang
Het is leuk om bekende en minder bekende mensen te zien zingen in de
dienst. Daarom doen we dit 21 maart opnieuw!
We zingen lied 216 Dit is een morgen.
Ds. Wilma
Project 4e Zondag 40-dagentijd "De naakten kleden"
Vanochtend gaat het bij het project "De zeven werken van barmhartigheid"
over het thema "De naakten kleden".
De schilder Caravaggio schildert rond 1607 de Zeven Werken van
Barmhartigheid. Het kleden van de naakten wordt hier afgebeeld: Sint
Maarten die zijn mantel deelt met de bedelaar.

De vastentip voor deze week is:
•
Voor volwassenen: Koop deze week geen nieuwe kleding.
•
Voor kinderen: Deel iets van je speelgoed met een ander kind.
Collecte KiA "Ondersteuning binnenlands diaconaat in arme regio’s"
Armoede in Nederland is een groeiend probleem. In regio’s als Groningen,
Limburg en andere gebieden aan de rand van ons land, zijn de armoedecijfers schrikbarend hoog. Armoede gaat hier vaak over van generatie op
generatie. Er is weinig werk en er zijn weinig voorzieningen om kansarme
jongeren op te vangen. Kerken willen graag helpen bij alle problemen die
hiermee samenhangen. Ze starten initiatieven als voedselbanken en
kledinginzamelingsacties. Ze laten kwetsbare gezinnen letterlijk niet in de

kou staan en zorgen ervoor dat kinderen niet in te kleine kleding naar
school hoeven.
De kerken zelf zijn echter vaak klein en hebben niet veel financiële middelen. Kerk in Actie begeleidt kerken in deze regio’s in hun diaconale taak
en ondersteunt hen zo nodig financieel.
Met uw bijdrage aan de collecte ondersteunt u diaconale initiatieven in
arme regio’s om de meest kwetsbare gezinnen te ondersteunen. Van harte
aanbevolen!
Geef aan de collecte of maak uw bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457
457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Diaconaat Nederland, of doneer online. U
kunt u gift ook over maken aan onze Diaconie o.v.v. KiA Diaconaat.
Meer informatie op www.kerkinactie.nl/40dagentijd Van harte aanbevolen
en alvast hartelijk dank voor je gift!
Petra Meijer-Mendrik, namens de ZWO-commissie
The Passion 2021 CD- 'Ik ben er voor jou'
Het paasverhaal op een unieke manier verteld...
Het thema van The Passion en de cd van Daarom Pasen dit jaar is ‘Ik ben er
voor jou’. Het zijn dan ook intieme liederen, die ieder op hun eigen manier
uitdrukken dat jij er voor iemand kan zijn, omdat Hij er voor jou is. Een
betekenisvolle belofte in tijden van crisis!
En daarom willen we deze geloofsschat graag met je delen en je deze gratis
cd geven
De liedjes zijn gezongen door de cast van The Passion: Freek Bartels,
Trijntje Oosterhuis, Leo Alkemade en Rob Dekay.
Kan jij ook niet wachten tot The Passion op Witte Donderdag?
Bestel dan nu alvast de gratis paas-cd van 2021: ‘Ik ben er voor jou’, met
zes prachtige liederen van The Passion 2021.
Bestellen kan via de link: https://daarompasen.nl/bestellen/

Afscheid Ds. Noordijk van IJburg/Amsterdam
We nodigen je van harte uit voor de online viering op 14 maart 2021 om 14
uur waarin ds. Alexander Noordijk afscheid neemt van de kerk op IJburg.
Hij is beroepen als predikant in Monnickendam. In de online viering zal
Alexanders predikant-collega in Oost, ds. Greteke de Vries, hem uitgeleide
doen. De dienst is te volgen via:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1928-De-Binnenwaai
Klimaatalarm 2021
Op 14 maart vinden er door heel Nederland acties plaats met aandacht voor
het klimaatbeleid in Nederland. Ook in de gemeente Haarlemmeer is daar
aandacht voor. Om 15.00 uur eindigen de acties met een lawaai-alarm met
fietsbellen, toeters, pannen en pollepels, fluitjes, kleppers enzovoort.
Aan alle kerken met een luidklok in Haarlemmermeer is gevraagd om
precies om 15.00 uur de klok twee minuten luiden. Aan deze oproep hebben
wij gehoor gegeven.
Onze Kerkdiensten zijn voorlopig alleen online te volgen!
De link is https://kerkdienstgemist.nl/stations/925/events
Agenda voor de komende week
Maandag
15-03 20.00 uur
Woensdag
17-03 10.00 - 12.00 uur
Zondag
21-03 10.00 uur

Kerkrentmeesters
Inloop. KomBinnen!
ds. Wilma van Rijn
Biddag voor gewas en arbeid

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 Leo Kranenburg
Kijk voor meer informatie op: www.protestantsekerkhalfweg.nl

