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
Preludium & Fuga, F. Mendelsohn-Bartholdy (1809-1847)
VOORBEREIDING
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
Tussentijds, lied 157: 1 t/m 4
(Gedenken wij dankbaar de daden des Heren)
1. Gedenken wij dankbaar de daden des Heren,
zijn leven, zijn dood en verrijzenis,
en dat wij oprecht tot Jezus ons bekeren
die onze God en leidsman ten leven is.
2. Hoe hadden wij onze bestemming vernomen,
was Jezus de weg niet ten einde gegaan.
Wie zouden wij zijn, als Hij niet was gekomen
om in zijn lichaam onze dood te doorstaan?

5e zondag 40-dagentijd
Zondag, 3 april 2022
Voorganger
Ouderling van dienst
Organist
Beamer, geluid en beeld
Lector
Oppas- / Kinderdienst
Collecten

10.00 uur

nr. 1754

: ds. A.J.O. v/d Wal uit Hoofddorp
: Cora Gerritse
: Hans Jütte
: Onno Bart
: Tineke Berger
: Aanwezig
: KIA Werelddiaconaat / Kerk

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

3. Hoe zouden wij ooit voor elkaar kunnen leven,
had Hij ons de liefde niet voorgeleefd,
die tot de dood zich prijs heeft willen geven,
die, Zoon van God, ons aller slaaf is geweest.
4. Gij eerste der mensen, die weerloos en eenzaam
als graan in de aarde gestorven zijt.
Gij wordt ons brood, maak ons met U gemeenzaam,
van harte maak tot wederdienst ons bereid.
Gelegenheid tot stil gebed
Bemoediging en Groet (Gemeente: Amen)
Inleiding op de dienst

Lied 274: 1 en 2 (Wij komen hier ter ere van uw naam)
Kyriëgebed
Lied 1005: 1 en 5 (Zoekend naar licht)
HET WOORD
Gelezen lied 280: 5 en 6 bij de opening van de Bijbel
(De vreugde voert ons naar dit huis)
5. Onthul ons dan uw aangezicht, 6. Vervul ons met een nieuw verstaan
uw naam, die mét ons gaat
van ’t woord, waarin Gij spreekt
en heilig ons hier met uw licht,
en reik ons zelf als leeftocht aan
uw voorbedachte raad.
het brood, dat Gij ons breekt.
Moment voor de kinderen, daarna met het lichtje naar de kinderdienst
Eerste schriftlezing: Daniël 7: 13-14
Lied 826: 1 t/m 3 (O Christus, woord der eeuwigheid)

Zegen, besloten met zingen van lied 431 b (Amen)
Orgelspel
Fantasie Psalm 25, W.H. Zwart (1925-1997)
**************************************************************
De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij:
- De heer & mevrouw Noordenbos-van Leeuwen, Banne, i.v.m. hun
55-jarig huwelijk.
- De heer & mevrouw Kluijt-Goede, Domineeslaan, i.v.m. hun
45-jarig huwelijk.
Bedankt
In de maand maart ontvingen wij van onze kerkelijke gemeente een
prachtig boeket bloemen ter gelegenheid van onze 61ste trouwdag.
Daarnaast waren er – en aansluitend ook voor de 87e verjaardag van
Kees – persoonlijke gelukwensen, kaarten en telefoontjes.
Heel fijn om jullie betrokkenheid met deze mooie dagen te herkennen.
Hiervoor onze hartelijke dank!
Thea en Kees Kleefsman

Tweede schriftlezing: Lucas 9: 18-22
Lied 665: 1 t/m 3 (Om Christus’ wil zijn wij verblijd)
Uitleg en verkondiging
Orgelspel
Koraalvoorspel: Erbarm´ dich mein, o Herre Gott. BWV 721 J.S. Bach
(1685-1750)
GEBEDEN EN GAVEN
Aandacht voor het Veertigdagenproject
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Collecte-aankondiging
Kinderen komen terug
TOT SLOT
Lied 575: 1 en 6 (Jezus, leven van ons leven)

Ja en dan word je tachtig, en dat heb ik geweten. Op zondag werd een
schitterende bos bloemen gebracht van de kerk door Gré Gijzen. Een fijn
gesprekje gehad. En dan ook nog de vele mooie kaarten, die ik mocht
ontvangen, de telefoontjes en ook nog de bezoekjes. Hierdoor is mijn
verjaardag een hele fijne dag geworden. Dank jullie wel allemaal. Verder
vragen veel mensen hoe het nu met mij gaat. Ik heb heel veel behandelingen
gehad en ben hier heel goed doorgekomen. Half april hoop ik wat meer te
horen, maar ik voel me nog steeds goed.
Vriendelijke Groet Joke Lem
Meeleven
- Mevrouw Versluis-Hoekstra verblijft bij GGZ Haarlem.
Het adres is: GGZ in geest ouderenkliniek, Spaarneziekenhuis
Haarlem- Zuid, Boerhaavelaan 22, 2035 RC Haarlem.
- De heer Versluis verblijft in Verpleeghuis Bornholm. Het adres
Bornholm 50, 2133 AA Hoofddorp.
We wensen beiden heel veel sterkte toe. Een bezoekje of kaartje zal hen
goed doen.

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

Palmpasen (10 april)
Volgende week zondag is het Palmpasen. De kinderen mogen in de
kinderdienst een mooie Palmpasenstok maken.
We nodigen jullie van harte uit om te komen. Tot dan!
Namens de kinderdienstleiding, Cora Gerritse
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
Kerk in actie-collecte 5e zondag 40-dagentijd
“Aandacht en zorg voor kwetsbare kinderen en ouderen in Moldavië”
Door werkloosheid en armoede werkt ongeveer een kwart van de bevolking
van Moldavië in het buitenland. Ouderen én kinderen blijven alleen en
eenzaam achter. Veel kinderen zijn al op jonge leeftijd op zichzelf
aangewezen. Ze gaan daardoor niet regelmatig naar school en lopen groot
risico slachtoffer te worden van geweld en mensenhandel. Vele ouderen
hebben een klein pensioen waar ze onmogelijk van rond kunnen komen.
Hierdoor raken veel ouderen ondervoed en kunnen hun gas- en
lichtrekening niet betalen. De christelijke organisatie Bethania,
partnerorganisatie van Kerk in Actie, wil verandering brengen in de levens
van deze kinderen en ouderen. In hun dagcentrum krijgen kinderen hulp bij
hun huiswerk, een maaltijd, en de mogelijkheid voor psychosociale hulp. Er
zijn dagelijks sport- en buitenactiviteiten en elke maand worden de
verjaardagen van de kinderen gevierd. Hiermee wil Bethania voorkomen
dat de emotionele, fysieke en sociale groei van kinderen in gevaar wordt
gebracht. Vanuit haar dagcentrum voorziet Bethania de meest kwetsbare
ouderen in de dorpen Tintareni en Bulboaca van thuiszorg en een warme
maaltijd. Met deze collecte steunt u het werelddiaconale werk van Kerk in
Actie zoals Bethania in Moldavië. Geeft u ook?
Dit kan ook op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v.
projectnummer ¨W 015101¨.
Van harte bij u aanbevolen en alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!
Namens de ZWO-commissie, Petra Meijer-Mendrik

Agenda voor de komende week
Maandag
04-04
9.00 uur
Woensdag 06-04 10.00-12.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
Donderdag 07-04
14.30 uur
Zondag
10-04
10.00 uur

Schoonmaakploeg
Inloop Kom Binnen
Moderamen
Commissie Zondagmiddag concerten
Paasmiddag gemeentediaconaat
Mw. Gretha Bregman-Hoving,
Palmpasen

Deze kerkbrief is gemaakt door Petra Meijer-Mendrik.
De kopij kan gemaild worden naar kerkbrief@protestantsekerkhalfweg.nl.
Kijk voor meer informatie op: www.protestantsekerkhalfweg.nl.

Vastentip (in het kader van “de dorstigen te drinken geven”):
Laat deze week het wijntje even staan, drink een week geen alcohol.
Of, als je geen alcohol drinkt, drink dan deze week geen limonade, sap of
frisdrank, maar water en thee. Geef € 2 voor elke dag waarop je geen
alcohol of limonade drinkt.
De zeven werken van barmhartigheid: De dorstigen te drinken geven.
Schilderij Meester van Alkmaar (Rijksmuseum)

