U kunt zelf aan het begin van de dienst een kaars ontsteken, een teken van
verbondenheid, teken dat God in ons midden is.

KERKBRIEF
Protestantse gemeente
te
Halfweg-Zwanenburg

Thema: Ontmoeting
Orgelspel Kleine fantasie op het paaslied:
Daar juicht een toon.
J. Zwart (1877-1937)
BEGINNEN
Woord van welkom door ouderling van dienst
Paaskaars aansteken
Lied 637: 1, 3, 4 ‘Vlam van Pasen’
Bemoediging en groet
Hallelua, de Heer is waarlijk opgestaan.
We vieren rond het Licht van de Ene God.
Die elke dag met ons een nieuw begin maakt.
Die het licht heeft ontstoken.
Licht en vrede voor ons allen en voor iedereen om ons heen.
Vandaag en alle dagen die komen.
G: Amen
Lied 632: 1, 3 ‘Dit is de dag’

Dit is een online dienst

Inleiding
Lied 612: 1, 2, 3 ‘Wij komen als geroepen’

Pasen
Kyriegebed
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nr. 1702

Voorganger
Ouderling van dienst
Organist
Trompetist
Beamer / Geluid en beeld
Collecte

: ds. Wilma van Rijn
: Grietje Monster
: Hans Jütte
: Kors Oostwouder
: Onno Bart
: KIA Werelddiaconaat / Kerk

Glorialied: 624: 1, 2, 3 ‘Christus onze Heer verrees’
(filmpje Kors en Hans)
LEZEN
Gedicht

Pasen
Soms flikkert een licht in je ogen
soms hoor ik de gloed van je stem
soms voel ik de warmte van je huid

ademen op het ritme van mijn gedachten.
Soms schijnt de zon heel even
een nieuw zien
een nieuw horen
een nieuw leven
ik voel woorden,
die ineens gestalte krijgen
als lichtende figuren
opgestane gedachten,
die mens’lijk worden en leefbaar;
zo kunnen doden met ons zijn
meer dan levend zijn ze
meer dan woorden kunnen zeggen
meer dan een stem kan zingen
meer dan handen kunnen voelen.
Veraf ben je en toch nabij
genesteld in mijn leven voor altijd
wonend in mijn gedachten
levend in mijn eigen leven
ademend in mijn stem.

Lied 630: ‘Sta op een morgen’
Lezing Matteus 28: 1 - 10
Overdenking
Orgelspel Koraalvoorspel: Heut´ triumphiret Gottes Sohn.
BWV 630, Joh.Seb. Bach (1685-1750)
Lied 642: ‘Ik zeg het allen dat hij leeft’
DELEN
Dankgebed, voorbeden, kaars ontsteken, Onze Vader
Collecte- aankondiging

De bloemen van deze week worden gebracht bij:
Dhr. W. Mels, Troelstralaan
Mevr. R. de Vries - Janzen, Talmastraat
Hartelijk dank! Voor het mooie boeket bloemen en de vele kaarten die wij
mochten ontvangen ter gelegenheid van mijn 80e verjaardag.
Blij en dankbaar zijn wij dat onze reis naar de kinderen op Curacao kon doorgaan.
Wij hebben daar een mooie tijd gehad. Een hartelijke groet voor u allen, ook
namens Raymond en Judith en de kinderen, Henk en Thea Swager
Agenda voor de komende week
Woensdag
07-04 10.00-12.00 uur
Zondag
11-04 10.00 uur

Inloop, KomBinnen!
Mevr. Eva Bruggeman, Amsterdam

Kerk in Actie-project "De zeven werken van barmhartigheid"
Vanochtend op 1e Paasdag is het thema "Ik ben er voor jou".
Stel dat uw kind of uw kleinkind opgroeit in een slechte buurt vol prostitutie,
drugs, diefstal, geweld, en vuilnis. Wat komt er dan van uw kind of kleinkind
terecht als u hem zelf ook niet kan ondersteunen? Misschien krijgt hij slechte
vrienden en belandt hij in de criminaliteit.
Kerk in Actie-collecte - Een toekomst voor kansarme kinderen in Zuid-Afrika
De moeder van Kgaugelo, die in de Zuid-Afrikaanse stad Pretoria woont, maakte
zich terecht zorgen om haar 8-jarige zoon. Ze heeft zelf onvoldoende tijd om naar
hem om te kijken. Wat was ze blij toen kinderwerkster Sue contact legde met haar
zoon. Sue werkt voor een Zuid-Afrikaanse organisatie, die kansarme kinderen
zoals Kgaugelo hulp biedt met huiswerk. Ze leren normen en waarden via
bijbelonderwijs. Ze krijgen zelfvertrouwen door theater, muziek en kunst. En wat
het allerbelangrijkste is: ze blijft de kinderen trouw totdat ze volwassen zijn en op
een goede plek zijn beland.
Via deze collecte helpt u mee om kinderen zoals Kgaugelo zo’n kans te bieden! U
kunt dit werk steunen via de collecte in onze kerk. Van harte bij u aanbevolen en
alvast hartelijk dank voor uw gift.
Kijk voor meer informatie op: www.kerkinactie.nl/onderwijszuidafrika.
Fijne Paasdagen gewenst! Petra Meijer-Mendrik, namens de ZWO-commissie

GEZEGEND OP WEG
Slotlied Hemelhoog 200: 1, 3 ‘U zij de glorie’
(filmpje Kors en Hans)

Zegen
Orgelspel: Parafrase over de melodie: U is de glorie
van G.F. Händel, A. Guilmant (1837-1911)

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 gemaakt door Cora Gerritse
Kijk voor meer informatie op: www.protestantsekerkhalfweg.nl

