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Was ik een schaap, was Jij mijn Herder.
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Voorganger
Ouderling van dienst
Organist
Beamer, Geluid en beeld
Kinderdienst
Oppasdienst
Schaal collecte uitgang

10.00 uur

nr. 1706

: Ds. Wilma van Rijn
: Leo Kranenburg
: Hans Jütte
: Robert Fennell
: niet aanwezig
: niet aanwezig
: Diaconie / Jong Protestant

Na de dienst is er helaas nog geen koffiedrinken.
Wilt u gedurende de dienst uw mobiele telefoon uitzetten i.v.m. storing
aan de geluidsinstallatie.

Vanaf zondag 2 mei zijn de kerkdiensten weer toegankelijk voor 30 bezoekers
(excl. medewerkers). Deze week kunt u daarvoor reserveren t/m zaterdag
12.00 uur. Vanaf volgende week weer tot vrijdag 12.00 uur. De informatie voor
het reserveren kunt u verderop in de kerkbrief vinden.
De diensten worden blijvend online uitgezonden.

U kunt zelf aan het begin van de dienst een kaars ontsteken, een teken van
verbondenheid, teken dat God in ons midden is.
Muziek: Preludium & Fuga, BWV 533, Joh. Seb. Bach (1685 - 1750).
BEGINNEN
Mededelingen door ouderling van dienst
Bemoediging en groet
Onze hulp is in de naam van de Ene God,
Gem: Die hemel en aarde gemaakt heeft.
Vg: Die trouw is in de eeuwigheid,
Gem: 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
Allen: Amen
Inleiding
Lied 283: 1, 2 en 5 In de veelheid
Gebed
Glorialied 654: 1, 5 en 6 Zing nu de Heer, stem allen in
LEZEN
Gedicht (pagina 75 liedboek)
Genoeg
‘ dan was jij de herder en ik was het schaap..’
Jij zoekt voor mij
groen grazig gras.
Ik voel me vrij
speel zonder jas.
En als ik blaad,
begrijp jij mij.
Loop ik op straat,
ben jij er bij. …

…In diepe nacht,
maak jij het licht.
Jij houdt de wacht,
jij blijft in zicht.
Als ik jou heb,
heb ik genoeg.

Lied 23C Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij (orgel)
Lezing: Johannes 10: 11-16
Vg: Dit is het Woord van God en mensen.
G: Wij danken God
Lied 913 Wat de toekomst brengen moge
https://www.youtube.com/watch?v=wZP0RQdE2RA
Overdenking
Orgelspel: Arioso, Berthold Tours (1838 - 1897)
DELEN
Dankgebed, voorbeden,
stilgebed, Onze Vader
Collecte-aankondiging
GEZEGEND OP WEG
Slotlied 833 Neem mij aan zoals ik ben.
https://www.youtube.com/watch?v=jdwX3Gg-D-c
Zegen
Orgelspel: Toccata, W. Ralph Driffhill (1870 – 1922).
*************************************************************
De bloemen van deze week worden gebracht bij:
Dhr. en mevr. R. van Elderen, IJweg, i.v.m. hun 55-jarig huwelijk
Meedenken en -doen rond het Pinksterfeest
Ter voorbereiding van het Paasfeest hebben een aantal gemeenteleden samen met
ds Wilma van Rijn nagedacht over de vieringen in de Stille Week en op Eerste
Paasdag. Ds 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.

Kom binnen Elke woensdag tussen 10 en 12 uur bent u welkom in de
kerk. Er wordt helaas geen koffie geschonken maar even binnen lopen, een
praatje maken of een kaarsje aansteken is nog mogelijk.
Viering Dodenherdenking 4 mei om 19.00 uur
Vanwege corona zijn er plaatselijk geen herdenkingsbijeenkomsten. Wel

zal er een herdenkingsdienst plaatsvinden in de Protestantse kerk,
georganiseerd door de plaatselijke Raad van Kerken en de Dorpsraad
Zwanenburg-Halfweg. Pastor Fons Litjens en ds Wilma van Rijn gaan
daarin voor. De dienst kan niet worden bijgewoond maar zal wel online
worden uitgezonden https://kerkdienstgemist.nl/stations/925/events
Agenda voor de komende week
Dinsdag
04-05-19.00 uur
Woensdag
Zondag

28-04 10.00 - 12.00 uur
09-05 10.00 uur

Dodenherdenking
(alleen Online dienst)
Inloop Kom Binnen!
Mevr.T.de Vries-Meijer uit
Overveen

2 mei 2021 - Collecte Protestantse Kerk - Jong Protestant
Kerk als thuisplek voor jongeren
Kinderen en jongeren hebben een plek in de kerk! Onderzoek en ervaring laten
zien dat kerken die dit serieus nemen, aantrekkingskracht hebben op jongeren en
jonge gezinnen. Of dit nu in een traditionele of in een vernieuwende omgeving is.
Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, ontwikkelt
materialen waarmee jeugdwerkers en andere vrijwilligers de kerk tot een plek
kunnen maken waar jongeren zich gezien, geliefd en veilig voelen. En waar hun
aanwezigheid en talenten impact hebben.
Steun het jeugdwerk van de Protestantse Kerk. Geef in de collecte of maak uw
bijdrage over op NL52 ABNA 041 41 41 415 t.n.v. Jeugdwerk Protestantse Kerk
of naar het rekeningnr van de kerkrentmeesters o.v.v. collecte Jong Protestant.

Reserveren voor het bijwonen van de dienst kan weer!
Reserveringen voor de eerstvolgende kerkdienst zijn mogelijk vanaf
maandag 12.00 uur t/m vrijdag 12.00 uur (voor zondag 2 mei is de deadline
versoepeld tot zaterdag 12.00 uur) .
Dit kunt u telefonisch doen bij onze scriba Heleen Broerse: 06 34 87 11 73.
Als alle ruimte al bezet mocht zijn, dan komt u als eerste in aanmerking
voor de dienst in de week daaropvolgend.
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!
De kerkbrief is gemaakt door Leo Kranenburg
Kijk voor meer informatie op: www.protestantsekerkhalfweg.nl

