
  

 

 

KERKBRIEF 
 

Protestantse gemeente 
te 

Halfweg-Zwanenburg 

 

 
Dit is een online dienst 

 

6de zondag veertigdagentijd 
 

Palmpasen 
 
 

Zondag, 28 maart 2021  10.00 uur nr. 1701 
 

 Voorganger   : Mevr. Dr. Cristina Pumplum 

   uit Amsterdam 

 Ouderling van dienst  : Annelies Klokman 

 Organist   : Dick Meijer 

 Beamer / Geluid en beeld : Rob Piso / Melissa Sieraad 

 Collecte    :  Diaconie / Jong Protestant 
 

 

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. 

 

Orgelspel  

BEGINNEN 

Mededelingen door de ouderling van dienst 

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 

Lied: Psalm 118: 1 en 9  Laat ieder ’s Heeren goedheid prijzen 

  via youtube: https://www.youtube.com/watch?v=8YMCAaErggE 

Kyriegebed, besloten met: 

Kyrielied: 281: 1, 2 en 5 Wij zoeken hier uw aangezicht (orgel + tekst) 

LEZEN 

Lezing: Joh 12: 12-19 

Lied: 438: 1 en 2   God lof! Nu is gekomen (orgel + tekst) 

Overdenking 

Orgelspel/Muziek  

DELEN 

Dankgebed, voorbeden, stilgebed (of het ontsteken van een waxinelichtje), 

Onze Vader 

Collecte-aankondiging door de diaken van dienst 

GEZEGEND OP WEG 

Slotlied: 556: 1, 3 en 5   Alles wat over ons geschreven is 

  via youtube  https://www.youtube.com/watch?v=kaG9SQLBThI 

Zegen 

A:Amen 

Orgelspel 

 



  

 

De bloemen van deze week worden gebracht bij: 

Dhr. H. Swager, i.v.m. zijn 80ste verjaardag 

Dhr. en mevr. Van Beem-Oudshoorn, i.v.m. hun 40 jarig huwelijk. 

 

Wel en wee 

Renske de Vries wordt woensdag geopereerd aan haar duim, daarna zal zij 

langere tijd moeten revalideren. Wij bidden dat de operatie goed zal 

verlopen en wensen haar een goed herstel toe.  

 

Wat betekent Pasen voor u?  

We vieren elk jaar samen Pasen, in ons eigen kerkgebouw, online, en samen 

met kerken wereldwijd. Toch is Pasen voor iedereen anders en uniek.  

Daarom is de vraag voor deze eerste paasdag:  

Probeer een enkel woord te beschrijven wat Pasen voor u betekent.  

Deze zullen weer een plekje krijgen in de woordwolk.  

U kunt uw woorden mailen appen of doorbellen.  

Ds. Wilma van Rijn 

 

Hartelijk dank! 

Voor het mooie boeket bloemen die we kregen voor ons 61 jarig huwelijk. 

Ook hartelijk dank voor de kaarten en telefoontjes die we kregen ,we zijn  

niet vergeten.  

Hartelijke groet   Frits en Greta Hoogland. 

 

Verrassingen 

Wat een aardige verrassingen vielen ons te deel bij ons 60-jarig 

huwelijksjubileum. 

Een regen aan gelukwensen in de vorm van kaarten en telefoontjes, 

prachtige bloemen en ook een beeldschoon bouquet bloemen, ons 

aangereikt door Leo & Gea Kranenburg, namens onze gemeente. 

We waren en zijn blij verrast en willen een ieder daarvoor heel hartelijk 

bedanken. Het waren onvergetelijke dagen. 

Met hartelijke groeten Arie & Leny Bloos 

 

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.  

Goede vrijdag 

Met goede vrijdag staan we stil bij het verdriet in deze wereld, bij de 

onmacht. We bezinnen en verstillen en erkennen.  
 

Het mag ook een tijd zijn waarin we klagen, misschien wel steen en been. 

Maar waar we ook houvast kunnen vinden.  
 

Heeft u een klacht of een zorg, heeft u verdriet of pijn?  

Mail ds.wilmavanrijn@gmail.com of bel me op 020-8225218. 

Op goede vrijdag leggen we voor al deze dingen stenen neer, aan de voet 

van het kruis en benoemen we ons klagen. Dit gebeurt uiteraard volledig 

anoniem.  

Van klacht naar kracht vieren wij Goede Vrijdag.  

In de hoopvolle verwachting dat het Pasen wordt, dat de steen wordt 

weggerold.  

       Ds. Wilma van Rijn 

 

Onze Kerkdiensten zijn voorlopig alleen online te volgen! 

De link is https://kerkdienstgemist.nl/stations/925/events 

 

Agenda voor de komende week 

Woensdag 31-03 10.00-12.00 uur Inloop. KomBinnen! 

Donderdag 01-04 19.00     Witte Donderdag online opname 

Vrijdag 02-04 19.30     Goede Vrijdag; ds. Wilma van Rijn 

Zaterdag 03-04 19.30     Stille Zaterdag   online opname 

Zondag  04-04 10.00 uur    Paasdienst;  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 Leo Kranenburg 

Cora Gerritse stelt de kerkbrief samen in april 

Kijk voor meer informatie op: www.protestantsekerkhalfweg.nl 
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Kerk in Actie-project "De zeven werken van barmhartigheid" 

Deze week gaat het bij het Kerk in Actie-project over "De doden begraven". 

Met het werk van de doden begraven laat je zien dat je ook na iemands 

dood zorg voor diegene draagt. Iemand is niet vergeten. Daarom dragen we 

deze week zorg voor wie ons is voorgegaan en misschien vergeten  "lijkt". 

Dit zou symbolisch kunnen door een bloem op het graf (of meerdere 

graven) te leggen.  

Pasen is het feest van de opstanding, het nieuwe leven. God roept mensen 

weg uit een bestaan dat zonder hem een doodlopende weg is. We mogen 

opnieuw beginnen. Vanzelf is dat niet gegaan, dat is wat het verhaal van 

Goede Vrijdag en de begrafenis van Jezus ons vertelt. Maar door die 

duisternis heen is het weer licht geworden. Van dat licht willen we delen, 

ook met jongeren, en hen laten zien waar het echte leven te vinden is. 

 

Vastentip voor deze week: 

• Voor volwassenen: Steek een kaarsje aan voor een bekende overledene 

of voor mensen die wereldwijd zijn omgekomen door honger of 

geweld 

• Voor de kinderen: Ken je iemand die is gestorven? Brand een kaarsje 

en denk aan hem of haar. 

Namens de ZWO-commissie, Petra Mendrik 

 

Collecte Jong Protestant 

PaasChallenge: ontdekken wat Pasen is 

Wat betekent Pasen en wat betekent het paasverhaal voor mij? Elk jaar gaan 

meer dan zesduizend jongeren in heel Nederland met deze vraag aan de slag 

wanneer ze, in groepen, de PaasChallenge doen. De PaasChallenge, die 

wordt gehouden in de week voor Pasen, is een spel dat is ontwikkeld door 

Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. In dit 

spel vol puzzels, opdrachten en uitdagingen doorleven jongeren het 

paasverhaal. Ze ontdekken waarom Jezus zijn lijdensweg ging en waarom 

er voor hen nieuw leven mogelijk is.  

Met uw bijdrage geeft u jongeren die het paasverhaal al vaak hebben 

gehoord de kans om op een nieuwe manier in aanraking te komen met de 

boodschap van Pasen! U kunt uw bijdrage overmaken op NL52 ABNA 041 

41 41 415 t.n.v. Jeugdwerk Protestantse Kerk, of naar het in de kerkbrief 

vermelde rekeningnummer van de kerkrentmeesters,  o.v.v. Jong Protestant 

Palmpasen.  

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank! 

Van Palmzondag tot Pasen 
De Goede Week voor kinderen  
Een paasproject voor kinderen. Een samenwerkingsproject van de 

Meerliede Parochies en de Protestantse kerken van Vijfhuizen en Halfweg-

Zwanenburg.  

Aan de hand van de palmpaasstok vertelt de pastor of predikant aan een 

kind de betekenis van Palmzondag, Witte Donderdag, Goede Vrijdag of 

Pasen. Het verhaal wordt verteld, geïllustreerd met beelden uit de 

Kijkbijbel. Elk verhaal wordt afgesloten met een kinderlied.  
 

Palmpasen 
Filmpje 1:  https://youtu.be/RYBwrw1Mygo 

In dit filmpje bespreken we Palmpasen.  

We komen erachter waarom er een groen takje aan de palmpaasstok zit. 

Witte Donderdag 
Filmpje 2:  https://youtu.be/W_x52cZo7Ro 
In dit filmpje bespreken we Witte Donderdag.  

We komen erachter waarom er een broodhaantje op een palmpaasstok zit 

Goede vrijdag 
Filmpje 3:  https://youtu.be/ujAt1fXfrzs 

In dit filmpje bespreken we Goede Vrijdag.  

We komen erachter waarom de palmpaasstok de vorm van een kruis heeft  

Pasen 
Filmpje 4:  https://youtu.be/oJxlf8omdtA 

In dit filmpje bespreken we Pasen.  

We komen erachter waarom er eitjes aan de palmpaasstok zitten  
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Stille Week 2021 
 

Protestantse gemeente 
te 

Halfweg-Zwanenburg 

 

 
 

 

Orde van dienst: 

 

Witte Donderdag 

 

Goede Vrijdag 

 

Stille Zaterdag 

 

 

Dit zijn online diensten 

 

Witte Donderdag 

 

In deze dienst staan we met woorden en liederen stil bij de laatste avond 

van Jezus samen met zijn vrienden. 

Hoe hij de maaltijd met hen deelde en naar de tuin ging om te bidden.  

We bidden en waken samen met hen voor de nacht die zal komen.  

 

Introductie 

 

Ontsteken kaars 

 

Gebed     

    Lied: Psalm 91 Westminster Abbey 

     

Uitleg 

 

Lezing  Matteus 26: 17 - 20 

 

Tekst 

Hij heeft ons aangekeken.  

De een na de ander.  

Telkens bleven zijn ogen even hangen op elk van onze gezichten.  

En zoals wij iedere trek rond zijn mond, elke rimpel om zijn ogen kenden, 

zo kende hij die van ons.  

We kenden elkaar al zo lang. Maar hij keek verder. Dieper dan de 

oppervlakte reikte zijn blik en elk van ons was alleen met zijn gedachten.  

Wat denkt hij? Hoe zou hij me noemen?  

Dwaas, verrader, Lafaard, zwakkeling, mislukkeling? 

En toen hij de ronde met zijn blik gedaan had, ontkende hij de namen die 

wij onszelf in zijn ogen gegeven hadden niet.  

Maar voluit, royaal gemeend zei hij:  Ik hou van je.  

En nu ik me dit herinner zou k het een avond lang, een leven lang willen 

herhalen: ik hou van je. Ik hou van je. Om het uiteindelijk te kunnen 

geloven. 

 



  

 

 

  Lied: Hemelhoog 401 Aan de maaltijd wordt het stil 

   

Lezing  Matteus 26: 30 - 46 

 

  Lied Hemelhoog 164 Blijf bij mij 

    

Gebed 

 

  Lied 571 In de stille nacht houdt hij de wacht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goede Vrijdag 

 
In deze dienst staan we stil bij het lijden en sterven van Jezus Christus. 

In deze ingetogen dienst staan het evangelie volgens Matteus en de gebeden 

centraal.  

De lezingen en liederen zullen klinken zonder verdere aankondigingen.   

 

De tafel is leeg, en het orgel zwijgt voor de dienst.   

We beginnen de dienst in stilte. 

Zo waken we samen, met de kerk door de eeuwen heen, bij de laatste uren 

van Jezus. 

 

Gebed 

   Lied: Psalm 22: 3, 7 

 

Matteus 26: 47 - 52 Jezus wordt opgepakt 

 

   Lied 560: 1 Hij ging de weg zo eenzaam 

 

Matteus 26: 57 - 68 Jezus wordt verhoord 

 

   Lied 560: 2, 3    

 

Matteus 26: 69 - 76 Jezus wordt verloochend 

 

   Lied: 556: 1, 5 Alles wat over ons geschreven is 

 

Matteus 27: 1 - 14  Jezus wordt veroordeeld 

 

   Lied 558: 1, 6, 7 Jezus om uw lijden groot 

 

Matteus 27: 15 - 26 Het volk beslist 

 

   Lied: 562: 1, 2 Ik wil mij vertroosten 

 

Matteus 27: 27 - 44 Jezus wordt gekruisigd 

 

   

  Lied 576B: 1, 2, 5  O Hoofd vol bloed en wonden 



  

 

Matteus 27: 45 - 50 Jezus geeft de geest. 

 

Stilte  

 

De paaskaars wordt gedoofd. 

    

   Lied: 590: 1, 2, 3 Nu valt de nacht 

 

Matteus 27: 55 - 61 Jezus wordt begraven  

 

     Orgel of pianospel 

Onze Vader 

 

Passiegebed   

   Lied 587: 1, 2, 4, 7 Licht van de wereld 

 

Gebed 

 

Stilte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stille Zaterdag 
 

In deze dienst gaan we van het donker naar het licht.  

U bent van harte uitgenodigd om een (nieuwe) kaars klaar te zetten om deze 

later samen te ontsteken. Als teken dat het licht zal doorbreken in ons 

duister. 

 

Introductie 

 

Gebed     In het huis van de levende – W.R. vd Zee 

In de stilte van deze avond, 

voor de morgen aanbreekt en het licht zal opgaan, 

gedenken wij hoe Jezus de levende 

onze dood is ingegaan 

en in het graf gelegd werd 

bij al onze doden. 
 
Wij gedenken de ontelbaren 

die geofferd werden op de altaren 

van onze waanzin en ons geweld 

alle slachtoffers 

van oorlog en vervolging, 

van tirannie en terreur – 

de straten van onze geschiedenis 

zijn geplaveid met hun bloed. 
 
Wij gedenken allen die hardhandig 

werden weggerukt door de dood, 

de grote vijand: 

alle slachtoffers 

van ziekte, rampen, ongelukken – 

zinloos lijden waar geen woorden voor bestaan. 

Wij gedenken de mensen 

met wie wij leefden 

en die ons door de dood zijn afgenomen 

al onze liefde, ons geloof, onze gebeden, 

het kon ze niet behoeden 

voor de laatste gang die een mens alleen moet gaan. 
 
 

God, het is alsof Gij rust, 



  

alsof Gij ingeslapen zijt. 

Ontwaak en sta op, 

Red ons uit de macht van de dood. 

Want wij hopen op U 

en op U alleen 

Amen 

         Lied 252 De zon daalt in de zee   
    Gezongen door Elise Manna  
 

Lezing  Matteus 27: 55 - 66  

 

        Lied 246B De maan is opgekomen  
    Gezongen door Margreeth de Jong  
 

NAAR HET LICHT 
 
Lezing  Genesis 1: 1- 4 A  

  
       Lied 601 Licht dat ons aanstoot  
    Gezongen door Leoni Jansen  

 

Lezing  Exodus 14: 10 - 13 (BijbelGewoneTaal)  

 

                  Lied Psalm 25A – Mijn ogen zijn gevestigd 
                        Gezongen door het Vocaal theologen esemble  

 

Lezing  Jesaja 54: 6 - 10 

 

         Lied 36A Bij u is de bron van het leven  
         Gezongen door Ekklesia Amsterdam  

 

Tekst   Lied 286 

Steek een kaars aan tegen al het duister 

als een teken in een bange tijd 

Dat het leven niet in wanhoop eindigt, 

dat de vrede sterker is dan strijd. 

Want het licht is sterker dan het donker, 

en het daglicht overwint de nacht. 

Zoek je weg niet langer in het duister, 

keer je om en zie Gods nieuwe dag. 

 

We ontsteken onze kaarsen 

 

     Als alles duister is - Lied 598  

           Gezongen door Duo Virtuoso  

    met Tenira Sturm en Marijke Brandwijk 
 

    

Gebed  Lied 493 

Soms breekt uw licht 

in mensen door onstuitbaar 

zoals een kind geboren wordt. 
 
Gedenk de mens die wordt genoemd uw kind 

uw koninkrijk 

uw licht. 
 
Geen duisternis heeft hem ooit overmeesterd. 

Geen duisternis heeft hem ooit overmeesterd. 
 
Gedenk ons die als hij 

geboren zijn 

eens en voorgoed, 

die uit zijn mond 

uw naam hebben gehoord 
 
hem achterna, 

Hem achterna 

Hem achter na. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


