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
Preludium, BWV 547, J.S. Bach (1685-1750)

Protestantse gemeente
te
Halfweg-Zwanenburg

BEGINNEN
Mededelingen door 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
Lied: 216, Dit is een morgen…..
Emily & Sina,
https://www.youtube.com/watch?v=EFgB1-Von_g
Kyriegebed

Dit is een online dienst

afgesloten met Kyrie- en Glorialied 647,
Voor mensen die naamloos….
(orgel en tekst gelezen)

LEZEN
Inleiding
Lezing: Johannes 21 vers 1 - 14

Zondag, 18 april 2021
Voorganger
Ouderling van dienst
Organist
Beamer / Geluid en beeld
Collecte

10.00 uur

nr. 1704

: Ds. R. Wattel
: Heleen Broerse
: Hans Jütte
: Robert Reemer / Leo Bakker
: Diaconie / Kerk

Lied: 392, Wie kent de eenvoud van het breken
(orgel en tekst gelezen)
Overdenking
Orgelspel
Koraalvoorspel: Ich ruf´ zu dir Herr Jesu Christ, BWV 639,
J.S. Bach (1685-1750)

DELEN
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Collecte- aankondiging door collectant van dienst
GEZEGEND OP WEG
Slotlied: Lied 836, O Heer die onze Vader zijt/
Dear Lord and Father…., uit Westminster Abbey
https://www.youtube.com/watch?v=b1MN3chW1Hk

Meedenken en -doen rond het Pinksterfeest
Ter voorbereiding van het Paasfeest hebben een aantal gemeenteleden
samen met dominee Wilma van Rijn nagedacht over de vieringen in de
Stille Week en op Eerste Paasdag. Dominee Wilma heeft dat als zeer prettig
en inspirerend ervaren.
Ook rond Pinksteren willen we zo’n groep om haar heen formeren. Het gaat
dan niet alleen om nadenken over de dienst, maar ook over het bedenken
van activiteiten. Of zelfs om iets te knutselen, te tekenen, of anders.
Het maak dus niet uit welk talent je hebt, wil je meedoen? Van harte
welkom.
Aanmelden kan bij de scriba. Contactgegevens staan in het kerkblad.

Zegen
Orgelspel
Toccata in G majeur, Th. Dubois (1837-1924)

*************************************************************

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.

De bloemen van deze week worden gebracht bij:
Dhr. en mevr. Van Elderen - Rosenboom, i.v.m. hun 61-jarig huwelijk,
Raasdorperweg
Dhr. G. van Smeerdijk, Friedalaan

Agenda voor de komende week
Maandag
19-04 19.00 uur
Kerkrentmeesters
Woensdag
21-04 10.00 - 12.00 uur
Inloop Kom Binnen
Zondag
25-04 10.00 uur
Ds. G. v.d. Meeberg, Nieuw-Vennep

Hartelijk dank voor de prachtige gele bloemen die ik kreeg rond de Pasen
vanwege mijn hand operatie. Inmiddels is mijn hand voorzien van
regenboog gips en eind april wordt dit vervangen voor een gipsspalk en
mag ik gaan starten met de revalidatie.
Hartelijke groet, Renske de Vries
Meeleven
Dominee Cor Ofman is gevallen. Hij heeft daarbij zijn heup gebroken. Hij
is geopereerd en mag thuis revalideren. Als u hem ter ondersteuning een
kaart wil sturen, kunt u zijn adres bij mij opvragen.
Heleen Broerse
Vakantie predikant Van 18 t/m 25 april heb ik vakantie. U kunt altijd
contact opnemen met uw contactpersoon, ouderling of leden van de
kerkenraad. Ds. Wilma van Rijn

Onze Kerkdiensten zijn voorlopig alleen online te volgen!
De link is https://kerkdienstgemist.nl/stations/925/events
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

