KERKBRIEF

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.

Een goede tijd om goed te doen

Protestantse gemeente
te
Halfweg-Zwanenburg

Orgelspel
BEGINNEN
Mededelingen door ouderling van dienst
Gemeente gaat staan
Bemoediging en groet
Intochtslied: 275: 1, 2
Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig

Zondag, 4 juli 2021

`

Voorganger
Ouderling van dienst
Organist
Beamer / geluid en beeld
Lector
Kinderdienst
Oppasdienst
Schaal collecte uitgang

10.00 uur

nr. 1715

: Ds. Wilma van Rijn
: Gerda Adolf
: Hans Jütte
: Robert Fennell
: Petra Meijer-Mendrik
: niet aanwezig
: niet aanwezig
: KiA Binnenlands Diaconaat / Kerk

Vg:
Gem:
Vg:
Gem:
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
Allen: Amen
Gemeente gaat zitten.
Lied 275: 3, 4, 5
Heer onze Heer, hoe zijt gij aanwezig
Inleiding

`

Na de dienst is er helaas nog geen koffiedrinken

Kyriegebed
Glorialied: 117D Laudate Omnes gentes
(Alle volken loof de Heer).

Wilt u gedurende de dienst uw mobiele telefoon uitzetten i.v.m. storing
aan de geluidsinstallatie.

LEZEN

Evangelielezing: Johannes 5: 1 - 9 (Bijbel in Gewone Taal)
Kort daarna ging Jezus weer naar Jeruzalem omdat er een Joods feest
was. Bij de Schaapspoort van Jeruzalem was een badhuis met vijf
overdekte gangen. Het badhuis heette in het Hebreeuws Betzata.
De gangen van het badhuis waren vol met zieke mensen. Er waren blinde
mensen, mensen die niet konden lopen, en mensen met vergroeide armen
of benen. [Alle zieken lagen te wachten tot het water bewoog. Want af
en toe kwam er een engel van God die het water liet bewegen. Degene
die dan als eerste het water in ging, werd beter.]
Er was daar ook een man die al 38 jaar ziek was. Jezus zag hem liggen,
en wist dat hij al heel lang ziek was. Jezus vroeg aan hem: ‘Wil je beter
worden?’ De man antwoordde: ‘Heer, ik heb geen enkele kans, want er is
niemand die mij helpt. Als het water gaat bewegen, is er niemand om mij
erheen te dragen. Daarom kom ik altijd te laat. Dan is er al een ander in
het water, en die wordt dan genezen.’
Jezus zei tegen de man: ‘Sta op, pak je draagbed op, en loop!’ Meteen
was de man beter. Hij pakte zijn draagbed op, en hij liep.

Vanaf dat moment wilden de Joodse leiders Jezus doden. Want hij had
niet alleen iemand beter gemaakt op sabbat, maar ook noemde hij God
zijn eigen Vader. En daarmee maakte hij zichzelf gelijk aan God.
Lied: 534: 1, 2, 3, 4
Hij die de blinden
Overdenking
Orgelspel
DELEN
Dankgebed, voorbeden, stilgebed, Onze Vader
Collecte-aankondiging
GEZEGEND OP WEG
Gemeente gaat staan
Slotlied: 834: 1, 2, 3
Vernieuw Gij mij

Lied: Wij zagen hoe het spoor van God
https://www.youtube.com/watch?v=vd4pxtlMiDA
Zegen

Beantwoord met 431B: Amen

Vervolg lezing Johannes 5: 10 - 18 (Bijbel in Gewone Taal)
Het was die dag sabbat. De Joodse leiders zeiden tegen de man die beter
geworden was: ‘Het is vandaag sabbat, dan mag je geen bed dragen!’
Maar hij zei: ‘De man die mij beter maakte, zei: ‘Pak je draagbed op, en
loop.’’ Ze vroegen hem: ‘Wie was dat?’ Dat wist de man niet. Want
Jezus was al meteen in de drukte verdwenen.
Later zag Jezus de man in de tempel. Hij zei tegen hem: ‘Je bent beter
geworden. Doe nu geen verkeerde dingen meer. Anders loopt het slecht
met je af.’
De man ging weg. Hij vertelde aan de Joodse leiders dat Jezus hem beter
gemaakt had. Toen wilden de Joodse leiders Jezus aanklagen, omdat hij
op sabbat iemand beter gemaakt had. Maar Jezus zei tegen hen: ‘Mijn
Vader werkt altijd, en ik doe dat ook.’

Orgelspel
*************************************************************
De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij:
Dhr. en mevr. Otto, Emmaplein, i.v.m. hun 60-jarig huwelijk
Mevr. A.S. van Lodensteijn-Koetsier, Mientekade, i.v.m. haar 80ste
verjaardag
Wel en wee
Meneer en mevrouw Oostwouder zijn beiden verhuisd naar verpleeghuis
Bornholm in Hoofddorp. Cees zal daar beginnen met zijn revalidatie. Ze
ontvangen graag bezoek vanuit de gemeente, maar niet iedereen tegelijk.
Als u hen wilt bezoeken, wilt u dan eerst contact opnemen met Heleen
Broerse 06-34871173?

Mevrouw Goedhart ligt op dit moment in het ziekenhuis vanwege klachten
aan haar been. Ze wacht op dit moment op een plekje in een verpleeghuis
om goed te kunnen herstellen.
Een kaartje kan gestuurd worden naar haar huisadres aan de Dillenburg. Het
zal haar goed doen!
Bent of kent u iemand die contact van ouderling en predikant waardeert?
Heeft u nieuws over wel/wee van uzelf of andere gemeenteleden? Laat het
ons weten!
Gastheren/vrouwen gezocht
Woensdag 7 en 14 juli zijn er (nog) geen vrijwilligers voor de inloop.
Weet u uw weg met het Senseo-apparaat en waterkoker? Houd u van
contact met andere gemeenteleden? Dan hebben we u nodig!
Aanmelden kan bij Ds. Wilma, 020-8225218

Lieve gemeenteleden,
Wat hadden we een geweldige trouwdag op zaterdag 19 juni 2021. Ondanks
de beperkende maatregelen was het een goede mix tussen real life en online.
Dat was superfijn, waardoor we het gevoel hadden dat we toch met z'n
velen waren en we online tóch ook deze dag konden delen!
Wat werden we verrast door de mooie hartenslinger en alle lieve berichten
op de harten, via kaarten, e-mails en whats app berichtjes. Heel hartelijk
dank hiervoor, zoveel warmte als daar vanuit ging! De hartenslinger versiert
vrolijk ons wandmeubel.
Wij kijken met veel plezier terug op twee hele mooie trouwdagen.
Hartelijke groeten van ons,
Dick & Petra Meijer-Mendrik, Demy en Melissa

Kom binnen Elke woensdag tussen 10 en 12 uur bent u welkom in de
kerk. Even binnen lopen, een praatje maken of een kaarsje aansteken is
mogelijk.
Versoepelingen in de Coronamaatregelen
Vanaf 26 juni is de mondkapjesplicht opgeheven. Ook mag er weer worden
gezongen. Maar de anderhalve meter maatregel blijft onverkort van kracht!
Voor de kerkgang betekent het dat er nog steeds maximaal 30 mensen (excl.
medewerkers) in de kerk mogen. Ook koffiedrinken na de dienst is daardoor
nog niet mogelijk . We kunnen de anderhalve meter afstand niet
garanderen.
We houden dus nog even vol!
Hartelijke groet, Heleen Broerse
Bedankt
Heel hartelijk bedankt! Ter gelegenheid van mijn 78e verjaardag ontving ik
van (zeer) jong en oud(er) een felicitatiekaart. Dat vond ik ontzettend fijn.
Door omstandigheden ben ik geen vaste kerkbezoeker. Natuurlijk leef ik
mee en dan van zovelen een kaart te ontvangen doet mij zeer goed.
Gerard C. Mastenbroek
Veel dank voor de prachtige bloemen die ik van de kerk kreeg vorige week.
Ook dank voor de kaart en de mooie tekening van Michelle.
Hartelijke groet, Carla v. Andel-Thomas

Dick en Hanny Reynhout willen jullie allen bedanken voor alle kaarten met
goede wensen!
We wensen jullie ook een goede gezondheid en hartelijke groeten uit Gouda,
Dick en Hanny Reynhout

Collecte Kerk in Actie - Diaconaat (NL - actie vakantietas) 2021
Zomerpret voor kwetsbare kinderen
Eén op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede. Dat is een
groot probleem. Kerk in Actie ondersteunt diaconieën in hun werk voor
kinderen in armoede met advies en informatie. Samen met plaatselijke
kerken wil Kerk in Actie deze kinderen verrassen met een Vakantietas. Een
rugzak vol met leuke spulletjes voor de vakantieperiode, als zij thuis blijven
terwijl hun klasgenootjes op vakantie gaan.
Met uw bijdrage steunt u diaconale projecten van Kerk in Actie, zoals
armoedebestrijding bij kinderen. Geef aan de collecte of maak een bijdrage
over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie of naar het in de
kerkbrief vermelde rekeningnummer van onze diaconie, bij beide o.v.v.
collecte Actie Vakantietas.
Meer informatie is te vinden op www.kerkinactie.nl/vakantietas
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?
Hartelijk dank!
Vriendelijke groet namens de ZWO-commissie, Ellen Oostwouder

Afscheid pastor Fons Litjens
Komende zomer zal pastor Litjens de pensioengerechtigde leeftijd bereiken
van 66 jaar en 4 maanden. Dat betekent dat hij als diaken met emeritaat gaat
en dat er een eind komt aan zijn functie van pastor voor de parochies van
het Samenwerkingsverband MeerLiede.
Dit weekend wil hij in dankbaarheid omkijken en afscheid nemen. De nog
steeds voortdurende corona-epidemie maakt samenkomsten met veel
mensen onmogelijk, daarom zullen de vieringen via live-stream te volgen
zijn:
Zaterdagavond 3 juli om 16.30 uur in een avondgebed (viering van de
vespers) in de Augustinuskerk, Vijfhuizen: https://youtu.be/j84bNcGnm-4
Zondagmorgen 4 juli om 10 uur in een eucharistieviering in de kerk van
Onze Lieve Vrouw Geboorte in Halfweg: https://youtu.be/jOiAmYHj2ys

Agenda voor de komende week
Woensdag
07-07 10.00-12.00 uur
Inloop, Kom Binnen!
Zondag
11-07 10.00 uur
ds. C.J.P. Ofman uit Amsterdam

Reserveren voor het bijwonen van de eerstvolgende kerkdienst
kan vanaf maandag 12.00 uur t/m vrijdag 12.00 uur. Telefonisch bij onze
scriba Heleen Broerse: 06 34 87 11 73.

Collecte voor diaconie en kerk We blijven uw financiële steun hard nodig
hebben. Alvast hartelijk dank!
de Diaconie
: NL 30 RABO 0324 6670 51 o.v.v. collecte
de Kerkrentmeesters : NL 21 RABO 0324 6648 85 o.v.v. collecte
Deze kerkbrief is gemaakt door Cora Gerritse.
Kijk voor meer informatie op: www.protestantsekerkhalfweg.nl

