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
VOORBEREIDING

Protestantse gemeente
te
Halfweg-Zwanenburg

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
Lied 280: 1 t/m 3 (De vreugde voert ons naar dit huis)
Aansteken van de Paaskaars
Vg:
De Heer is waarlijk opgestaan!
Allen: De Heer is waarlijk opgestaan. Het licht is sterker dan de nacht!

Pasen
Zondag, 17 april 2022
Voorganger
Ouderling van dienst
Organist
Trompettist
Beamer / Geluid en beeld
Lector
Oppas- / Kinderdienst
Collecten

10.00 uur

nr. 1756

: Mevr. T. de Vries-Meijer, Overveen
: Annelies Klokman
: Dick Meijer
: Kors Oostwouder
: Rob Piso / Leo Bakker
: Gerda Adolf
: Aanwezig
: Kerk in Actie / Kerk

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

Bemoediging en Groet
Lied 624: 1 t/m 3 (Christus, onze Heer, verrees)
Gebed om ontferming
Lied 631: 1 en 3 (Tussen waken, tussen dromen)
Kyriëgebed
Allen: Ziehier het licht van lange duur,
Ziehier de Zoon, de zon, het vuur;
O vlam van Pasen, steek ons aan –
De Heer is waarlijk opgestaan! (NLB Lied 637:4)

Lied 568a (Ubi caritas) We zingen dit lied 3x
De kinderen gaan naar de kinderdienst.
HET WOORD
Eerste schriftlezing: Johannes 20: 1-18
Lied 633 (De lichtvorst, de ontluisterde)
Wisselzang: 1, 3 en 5: Allen
2: Vrouwen en 4: Mannen
Tweede schriftlezing: Psalmgebed bij Psalm 126
(Uit: “Een knipoog van U zou al helpen” van Karel Eykman)
Lied 630: 1 en 4 (Sta op! – Een morgen ongedacht)
Uitleg en verkondiging: ‘Ik heb de Heer gezien!’
Orgelspel
Lied 641: 1 en 2 (Jezus leeft en ik met Hem)
GEBEDEN EN GAVEN
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Collecte-aankondiging
TOT SLOT
Slotlied 634: 1 en 2 (U zij de glorie)
Zegen, besloten met zingen van lied 431 b (Amen)
Orgelspel
************************************************************************
De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij:
Mevrouw G. Versluis-Hoekstra.

Bedankt
Onze dank voor de hartverwarmende blijken van medeleven die wij
ontvingen tijdens zijn ziekte en na het overlijden van BEREND JOUSTRA.
Het is een troost te weten, dat wij niet de enigen zijn die hem missen.
Dit zal ons ook tot steun zijn in de komende tijd.
Een warme groet van Ria Joustra, de kinderen en de kleinkinderen.
Bedankt!
Wat zijn wij enorm overweldigd door het grote aantal lieve kaarten die we
van jullie hebben ontvangen. Elke keer waren we blij verrast na het
klepperen van de brievenbus.
Jackie, Robert en ik beginnen langzaam aan elkaar te wennen en onze weg
te vinden samen.
En we hopen dat ze snel mag kennismaken met de warme gemeenschap
waar ze in mag opgroeien.
Ds. Wilma
Bedankje Palmpasenstok
Michelle en Fabiënne konden op Palmzondag niet naar de kerk komen.
Michelle was ziek. Maar wat was het een leuke verrassing dat de
Palmpasenstokken vervolgens thuis werden bezorgd. Ze waren er heel blij
mee en vonden het ook heel lekker!
Met Michelle gaat het weer beter. Ze heeft longontsteking, maar de
antibiotica slaat gelukkig goed aan.
Familie Jonker-Vrooland

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.
Op woensdag 27 april is er geen inloopochtend vanwege Koningsdag.
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.

Deze veilige en liefdevolle plek, waar jongeren de ruimte krijgen
leeftijdsgenoten te ontmoeten en even onbezorgd jong kunnen zijn, geeft
hen een stevig steuntje in de rug op weg naar de toekomst.
Met uw bijdrage steunt u werelddiaconale projecten van Kerk in Actie,
zoals het werk in Beiroet voor kwetsbare jongeren.
Geef aan de collecte of maak een bijdrage over
op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in
Actie o.v.v. collecte ‘Jongeren Libanon’.
Meer informatie op
www.kerkinactie.nl/jongerenlibanon.
Van harte bij u aanbevolen en alvast hartelijk
dank voor uw bijdrage.
Namens de ZWO-commissie,
Petra Meijer-Mendrik

Paasontbijt
Vandaag vieren we het Paasfeest en gelukkig konden we dit jaar weer de
dag beginnen met een paasontbijt in de kerkruimte, een mooie en goede
traditie in onze gemeente.
Start ontbijt: om 8.30 uur (welkom in de zaal: vanaf 8.15 uur)
Hartelijk dank voor uw bijdrage in de spaardoosjes op de tafels ten behoeve
van de acties van de ZWO-commissie tijdens de 40-dagentijd.
Namens de ZWO-commissie en diaconie, Heleen Broerse

Kerk in Actie Paascollecte Libanon "Alles komt goed?!"
In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in Beiroet, zijn de
problemen niet te overzien. Gebrek aan goed onderwijs, werkloosheid,
armoede en geweld ontnemen jongeren - Syrische vluchtelingen, maar ook
de Libanese jeugd - elk perspectief op een betere toekomst.
Jongerencentrum Manara in Beiroet vangt ieder jaar duizend kwetsbare
tieners uit deze wijk op. Het centrum voelt voor hen als een tweede thuis: ze
krijgen huiswerkbegeleiding, een vaktraining, psychosociale hulp of kunnen
er terecht voor een partijtje tafelvoetbal of airhockey.

Terug van weggeweest: 8 mei Zondagmiddagconcert
Na twee jaar van ‘stilte’ openen op 8 mei violiste Jorinde Gray en pianist
Duco Burgers de nieuwe serie Zondagmiddagconcerten in onze Protestantse
kerk. Zij spelen kamermuziek van onder andere Beethoven en Piazzolla.
Het belooft een mooi concert te worden met muziek die velen zal
aanspreken.
Het Zondagmiddagconcert begint 8 mei om 14.30 uur (kerk open 14.00 uur)
en de entree bedraagt € 7,50 inclusief een drankje na afloop van het concert.
Kaartverkoop is in de kerk. Voor kinderen tot en met 12 jaar is geen entree
verschuldigd.
De leden van de commissie Zondagmiddagconcerten hopen van harte dat de
vele trouwe bezoekers van vóór de corona-periode opnieuw hun weg weten
te vinden naar de reeks concerten in onze kerk. Kom vooral en neem
gezellig familieleden, vrienden en buren een zondagmiddagje mee uit.

En bent u nooit geweest? Probeer het gewoon en u zult de laagdrempelige
concerten van licht klassieke muziek vast gaan waarderen.
Het concert duurt ongeveer een uur. De eerstvolgende concerten van dit jaar
zijn (onder voorbehoud) gepland op zondag 9 oktober en 22 november
2022.
In het Kerkblad van mei leest u veel meer over de violiste Jorinde Gray en
pianist Duco Burgers, over hun loopbaan en de kamermuziek die zij in
Halfweg ten gehore gaan brengen.
Namens de commissie Zondagmiddagconcerten, Ben Broerse

Opbrengst collecten
De collecte van 20 maart heeft opgebracht:
- KiA Indonesië
€ 93,75
- Kerk
€ 78,25
De collecte van 27 maart heeft opgebracht:
- KiA Oekraïne
€ 333,75
- Missionair
€ 107,90
De collecte van 3 april heeft opgebracht:
- KiA Werelddiaconaat € 98,75
- Kerk
€ 72,45
De Paasmiddag voor ouderen op 7 april heeft opgebracht:
- Diaconie
€ 92,75
De collecte van 10 april heeft opgebracht:
- Diaconie
€ 112,40
- Jong Protestant
€ 95,50

Agenda voor de komende week
Woensdag 20-04 10.00 - 12.00 uur Inloop Kom Binnen
20.00 uur Kerkenraad
Zondag
24-04
10.00 uur ds. J. van Popering, Aalsmeer

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.

