KERKBRIEF
Protestantse gemeente
te
Halfweg-Zwanenburg

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
VOORBEREIDING
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
Aanvangslied: Psalm 84: 1 en 6
Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer
Inkeer, Bemoediging en Groet
Inleiding op de zondag
Gebed om ontferming
Lied 562: Ik wil mij gaan vertroosten
HET WOORD
Gebed

2e zondag 40-dagentijd
Biddag
Zondag, 13 maart 2022
Voorganger
Ouderling van dienst
Organist
Beamer, geluid en beeld
Lector
Oppas- / Kinderdienst
Collecten

10.00 uur

Met het lichtje naar de kinderdienst
nr. 1751

: Ds. Leon Rasser uit Amsterdam
: Cora Gerritse
: Dick Meijer
: Onno Bart
: Ria Bakker
: Aanwezig
: KiA 40-dagentijdcollecte / Kerk

Na de dienst zijn we van harte welkom voor
een kop koffie, thee of een glas limonade

Inleiding op de lezingen
1ste lezing: Genesis 2: 15 - 17
2de lezing: Matteüs 19: 16 - 24
Lied 339a: U komt de lof toe
Preek
Muzikaal meditatief moment
Lied na de preek: Hemelhoog 121
Alles wordt nieuw, laatste lied deel 1:
Nu gaan de bloemen nog dood (stil maar, wacht maar alles wordt nieuw)

Berichten van overlijden
In de dienst van zondag 6 maart werden drie berichten van overlijden in
onze protestantse gemeente afgekondigd.

GEBEDEN EN GAVEN
Afkondiging van overlijden
Lied 961 Niemand leeft voor zichzelf
Niemand leeft voor zichzelf
Niemand sterft voor zichzelf
Wij leven en sterven voor God onze Heer
Aan Hem behoren wij toe.
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Collecte-aankondiging
Kinderen komen terug
TOT SLOT
Slotlied Liedboek der kerken 1973
O eew’ge Vader, sterk in macht
Zegen (Lied 431B: Amen)
Orgelspel
******************************************************************

De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij:
Dhr. G. van Smeerdijk, Friedalaan
Meeleven
Mevr. Greet Versluis verblijft tijdelijk in de “Zuiderpoort”, Amerikaweg 2,
2035 RA Haarlem, voor onderzoeken en erge pijnklachten.
Na 2 dagen kreeg ze Corona, een eenzame tijd. Gelukkig is ze sinds
woensdagavond weer uit quarantaine en mag haar gezin weer bij haar op
bezoek komen.
Meeleven in de vorm van een kaart zou zij erg op prijs stellen en laten we
daarbij het “thuisfront” niet vergeten.
Dhr. S. Stammis is na opname weer thuis in Amsterdam.

Op 25 februari is overleden Harry Brabo Stol in de leeftijd van 94 jaar. De
crematieplechtigheid heeft in besloten kring plaatsgevonden.
Op 28 februari is Astrid Feijen – Olofsen overleden. Zij was 57 jaar. Er is
afscheid van haar genomen op 7 maart in Haarlem.
Op 3 maart is overleden Erna Jolanda Kamper – van Mulligen in de leeftijd
van 64 jaar. Zij was de Grote Liefde van Gert-Jan. Op 9 maart is na een
mooie plechtigheid afscheid van haar genomen in Hoofddorp en is Erna
begraven op de Iepenhof aldaar.

Woensdag welkom
Heeft u behoefte aan gesprek? Wilt u andere mensen ontmoeten met een
kopje koffie? En zou u deze week graag een kaarsje aan willen steken? Dat
blijft allemaal mogelijk op woensdagochtend tussen 10 en 12 uur.
Elke woensdag- en zondagochtend kunnen in de ronde mand bij de ingang
van de kerk producten voor de voedselbank worden ingeleverd.

Kerkdiensten: vrije inloop en koffiedrinken na afloop!
Alle beperkingen voor het bijwonen van de kerkdiensten zijn opgeheven.
De stoelen zijn weer teruggeplaatst in de kerk in rijen maar wel op wat
grotere afstand van elkaar. In de zijbeuk aan de zuidkant staan de rijen nog
op 1½ mtr. van elkaar. Als u nog op wat gepaste afstand van elkaar wilt
zitten dan is dat daar mogelijk.
Wel adviseert de PKN voorzichtig te blijven.
Fijn is het dat het koffiedrinken na afloop ook weer mogelijk is. Dat stuk
gemeentezijn werd node gemist. Wel verzoeken wij u om zoveel mogelijk
te gaan zitten in de koffieruimte.

Pastoraat in de komende maanden
Tijdens het zwangerschapsverlof van ds. Wilma van Rijn-Fennell zijn er 4
uren per week pastoraat beschikbaar ter vervanging.

Dominee Gonja van 't Kruis uit Rijsenhout heeft zich daarvoor beschikbaar
gesteld. Daar zijn we erg blij mee. Zij is haar activiteiten inmiddels
begonnen.
Gerda Adolf zal haar in eerste instantie wegwijs maken.
Voor aanvraag van pastorale hulp kunt u het bekende telefoonnummer
gebruiken: 06- 23 63 82 19.
Dit nummer wordt tijdelijk door Gerda Adolf beheerd.
Met een hartelijke groet, Heleen Broerse-Boterman

Paasontbijt
Op zondag 17 april vieren we het Paasfeest. Gelukkig kunnen we dit jaar
weer de dag beginnen met een paasontbijt in de kerkruimte.
Dit paasontbijt is een mooie en goede traditie in onze gemeente, waaraan
iedereen kan en mag deelnemen.
Vanuit deze gezamenlijke maaltijd gaan we naar de dienst om het Paasfeest
te vieren.
Het ontbijt start om 8.30 uur. U bent vanaf 8.15 uur welkom in de zaal. In
tegenstelling tot de kerklunch hoeft u nu niets mee te brengen. Wel staan de
doosjes op de tafel. U kunt daarin een bijdrage doen voor de acties van de
ZWO-commissie tijdens de 40-dagentijd.
Wilt u deelnemen aan het ontbijt? U bent van harte welkom.
U kunt zich bij mij aanmelden. Dat kan via de mail:
heleenbroerse@gmail.com, of telefonisch 020 4976137, of rechtstreeks bij
mij.
Graag aanmelden vóór vrijdag 15 april in verband met de boodschappen.
Mocht u opgehaald willen worden, omdat u geen vervoer naar de kerk
heeft, dan kunt u dit ook aan mij doorgeven.
Namens de ZWO-commissie en diaconie, Heleen Broerse

Kerk in Actie 40-dagentijd campagne "Alles komt goed?!"
Met het thema “Alles komt goed?!” staat de 40-dagentijd in het teken van
de toekomst, waarvan we geloven dat die goed is. De zeven werken van
barmhartigheid staan bij dit thema centraal. Tegelijk is “Alles komt goed?!”
een oproep om nú op te staan en bij te dragen aan een wereld waarin het
beter zal worden. In navolging van Jezus kijken we om naar onze naaste en
delen we wat we hebben gekregen. Door er voor elkaar te zijn, geven we de

hoop van Pasen door, doet u mee?
De 40-dagentijd campagne loopt van 2 maart t/m 16 april 2022. In de
40-dagentijdcampagne staat iedere week een ander project op het
collecterooster.
Vanochtend staat “De zieken bezoeken in Nederland” centraal.
Op de overige zondagen zijn de KIA-thema’s:
- “De naakten kleden in Indonesië” (20/3)
- “De dorstigen drinken geven in Moldavië” (3/4)
- Met Pasen: “Libanon – kansen voor jongeren in achterstandswijk”
(17/4)
Het paasproject, “Kansen voor jongeren in een achterstandswijk in
Libanon”, is het hoofdproject van de 40-dagentijdcampagne en daarmee
ook het spaardoel van de vastenactie, die aan de campagne is gekoppeld.
Op de website van Kerk in Actie vindt u alle informatie over de activiteiten
die georganiseerd kunnen worden tijdens de 40dagentijd: https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/over-kerk-in-actie/onzethemas/kom-in-actie-campagnes-40dagentijd/.
Vastenactie: Als u mee wilt doen, kunt u gratis vastenactiekaarten bestellen
via kerkinactie.nl/vasten.
40-dagentijdkalenders: Om elke dag met gebeden, gedichten en korte
meditaties toe te leven naar Pasen, zijn helaas niet meer als papieren versie
te bestellen. Wél kunt u via:
https://petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijd/ digitaal op uw e-mail
elke dag een melding ontvangen.
Namens de ZWO-commissie, Petra Meijer-Mendrik

KIA-collecte 2e zondag 40-dagentijd
Het thema van de 40-dagentijd is vandaag "de zieken bezoeken in
Nederland". Jezus roept ons op om de zieken te bezoeken en om te kijken
naar mensen die ziek of eenzaam zijn. Kerk in Actie steunt mensen door het
hele land met initiatieven die mensen samenbrengen en elkaar tot steun
kunnen zijn, zoals de Protestantse Wijkgemeente De Drieklank in Almere.

In een taalcafé geven vrijwilligers taalles aan Syrische vluchtelingen.
Gemeenteleden en vluchtelingen genieten van gezamenlijke maaltijden. Op
vrijdagochtend kun je buurten in de kerk, onder het genot van koffie of
thee. Toen dat in coronatijd niet mogelijk was, trok het ‘buurtbakkie’ van de
kerk de wijk in. Met deze activiteiten wil de kerk in Almere diaconaal en
betekenisvol aanwezig zijn in de wijk.
Met uw bijdrage steunt u diaconale projecten van Kerk in Actie, zoals de
diaconale presentieplek in Almere. Geeft u ook aan de collecte of maakt u
een bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v.
collecte diaconaat maart? Van harte aanbevolen en alvast hartelijk dank.

Vastentip deze week:
Je kunt een bemoedigend kaartje sturen naar mensen die ziek zijn of het
moeilijk hebben.
Petra Meijer-Mendrik, namens de ZWO-commissie

Agenda voor de komende week
Woensdag
16-03 10.00-12.00 uur
Inloop Kom Binnen
20.00 uur
Commissie Zondagmiddagconcerten
Zondag
20-03 10.00 uur
Mevr. dr. C. Pumplun, Amsterdam
Collecten voor diaconie en kerk
We blijven uw financiële steun hard nodig hebben.
- 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. De kopij voor de kerkbrief
kan gemaild worden naar kerkbrief@protestantsekerkhalfweg.nl.
Kijk voor meer informatie op: www.protestantsekerkhalfweg.nl.

De zeven werken van barmhartigheid. 6: Het bezoeken van
de zieken. Schilderij Meester van Alkmaar (Rijksmuseum)

