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.

Orgelspel

Protestantse gemeente
te
Halfweg-Zwanenburg

VOORBEREIDING
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
Lied 287: 1 en 5 (Rond het Licht dat leven doet)
Bemoediging en Groet
Gebed om ontferming
Lied 1010: 1 en 2 (Geef vrede, Heer)
Woorden van geloof en leven
Lied 538: 1 (Een mens te zijn op aarde)
HET WOORD
Gebed bij de opening van de Bijbel
Lied 287: 2 (Rond het boek van Zijn verbond)

4e zondag 40-dagentijd

Moment voor de kinderen, daarna met het lichtje naar de kinderdienst
Schriftlezing: Lucas 19: 1-10
Lied 531: 2 en 3 (Jezus die langs de straten kwam)

Zondag, 27 maart 2022
Voorganger
Ouderling van dienst
Organist
Beamer / geluid en beeld
Lector
Oppas- / Kinderdienst
Collecten

10.00 uur

nr. 1753

: Mevr. Gretha Bregman-Hoving,
uit Woubrugge
: Annelies Klokman
: Arjen de Jong
: Rob Piso / Melissa Sieraad
: Bas Berger
: Aanwezig
: Diaconie-Oekraïne / Missionair

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

Verkondiging
Orgelspel
Lied 837: 1 en 4 (Iedereen zoekt U, jong en oud)
GEBEDEN EN GAVEN
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Collecte aankondiging
Kinderen komen terug

TOT SLOT
Lied 91a: 1, 2, 3
(Wie in de schaduw Gods mag wonen)
Zegen, besloten met zingen van lied 431 b
Orgelspel
**************************************************************
De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij:
Mevr. J. Lem - Ravensbergen, i.v.m. haar 80e verjaardag
Dhr. en mevr. Kluijt - Goede, Domineeslaan, i.v.m. hun 45-jarig huwelijk
Er is een witte roos voor Wilma en Robert Van Rijn-Fennell i.v.m. de
geboorte van hun dochter Jackie.
Bedankt
We willen U heel hartelijk bedanken voor de mooie bloemen die we kregen
voor ons 62 jarig huwelijk. Leo en Gea kwamen ze brengen, het was heel
gezellig. Ook hartelijk dank voor de kaarten die we kregen.
Hartelijke groet, Frits en Gré Hoogland.
Berichten van overlijden
In de dienst van zondag 20 maart werd een bericht van overlijden in onze
protestantse gemeente afgekondigd:
Op 14 maart is overleden Berend Joustra in de leeftijd van 82 jaar. Op
maandag 21 maart was de uitvaartdienst in onze kerk. De crematie heeft in
besloten kring plaatsgevonden.
Een klein meisje geboren
Woensdag kregen we bericht dat op dinsdag 22 maart een meisje is geboren
bij ds. Wilma Van Rijn-Fennel en haar man Robert. Ze heet Jackie. Alles
gaat goed met het kleine meisje.
We zijn blij dat het allemaal goed is verlopen en wensen het jonge gezin
heel veel geluk.

Dominee Wilma heeft verteld dat zij, haar man en Jackie het samen zo goed
hebben dat zij blij is met felicitaties. Een kraamcadeau hoeft niet. Jackie
heeft het zo goed getroffen in haar gezin en heel veel kinderen niet. Daarbij
noemde ze de situatie in Oekraïne. Een bijdrage aan Giro 555, of een andere
instelling speciaal voor kinderen, maken haar, haar man en Jackie heel blij.
Vandaag is de diaconiecollecte voor Oekraïne. Eventuele kraamattenties
kunnen er dus meteen bij.
Heleen Broerse (scriba)
Collecte Oekraïne
De collecte vandaag voor de diaconie is bestemd voor de hulp aan de
vluchtelingen en slachtoffers van het oorlogsgeweld in Oekraïne.
U kunt uw bijdrage ook overmaken op rekening:
NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie Utrecht o.v.v. Noodhulp
Oekraïne,
of op het rekeningnummer van de diaconie o.v.v. Noodhulp Oekraïne.
Al vast hartelijk bedankt.
Met vriendelijke groet, namens de diaconie, Bas Monster

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.
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 is hiervoor beschikbaar.
Voor aanvraag van pastorale hulp kunt u het bekende telefoonnummer
gebruiken: 06- 23 63 82 19. Dit nummer wordt tijdelijk door Gerda Adolf
beheerd.
Paasviering gemeente diaconaat op donderdag 7 april 2022
Na 2 jaar "Corona stilte" zijn we blij en dankbaar dat het nu gelukkig weer
mogelijk is een Paasmiddag te houden voor onze senioren en
belangstellenden. We hopen dan bij elkaar te komen in de week vóór de
"Stille Week" van Pasen. U wordt hiervoor van harte uitgenodigd
op donderdag 7 april a.s. De kerkdeur is open om half 3 n.m.
Zoals we gewend zijn wordt u ontvangen met koffie of thee met wat
lekkers.
Om 3.00 uur beginnen we met een Paasliturgie. We zingen Paasliederen
begeleid met pianomuziek. Ook wordt een kort Paasverhaal gelezen.
Na de pauze verwennen we u met een glaasje tokkelroom en kunnen we
met elkaar nog even napraten. Aan het einde kunt u nog genieten van een
drankje en hapjes. Ca. half 6 denken we af te sluiten.
Het is fijn om elkaar weer te kunnen ontmoeten en als ouderen samen te
zijn.
U kunt zich opgeven bij Gré Gijsen (tel. 6152731) of bij Betsy Geelhoed
(tel. 4974381).
Ook als u opgehaald en thuisgebracht wil worden kunt u zich opgeven.
Wij hopen velen te mogen begroeten op donderdag 7 april om 14.30 uur.
Een hartelijke groet en tot ziens.
Namens het team gemeente diaconaat, Betsy Geelhoed

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 t/m 16 april 2022.
Om elke dag met gebeden, gedichten en korte meditaties toe te leven naar
Pasen, kunt u via: https://petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijd/
digitaal op uw e-mail elke dag een melding ontvangen.
Namens de ZWO-commissie

Agenda voor de komende week
Woensdag
30-03 10.00-12.00 uur
Inloop Kom Binnen
Zondag
03-04 10.00
ds. A.J.O. v.d. Wal, Hoofddorp
Missionair - Jong en oud ontdekken de kliederkerk
De collecte is vandaag bestemd voor het missionaire werk van de
Protestantse Kerk. Op meer dan 150 plaatsen in Nederland wordt
regelmatig kliederkerk georganiseerd. Kliederkerk is een ideale plek voor
gezinnen om samen op een creatieve manier de betekenis van Bijbel en
geloof te ontdekken. Samen eten, samen kliederen en samen vieren zijn de
hoofdingrediënten van deze niet-alledaagse vieringen. Het is een geweldige
manier om gezinnen en kinderen die geen kerkelijke achtergrond hebben
aan te spreken. Daarmee blijkt kliederkerk duidelijk in een brede behoefte
te voorzien. ‘Kliederkerk geeft onze kerk weer hoop’.
Steun het missionaire werk van de Protestantse Kerk. Geef in de collecte of
maak uw bijdrage over op NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse
Kerk o.v.v. collecte Missionair werk.
U kunt uw bijdrage ook storten op het rekeningnummer van de
kerkrentmeesters eveneens o.v.v. collecte Missionair werk
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

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.
In de maand april verzorgt Petra Meijer-Mendrik de kerkbrief.
De kopij kan gemaild worden naar kerkbrief@protestantsekerkhalfweg.nl.
Kijk voor meer informatie op: www.protestantsekerkhalfweg.nl.

De zeven werken van barmhartigheid: De vreemdelingen
herbergen. Schilderij Meester van Alkmaar (Rijksmuseum)

