
  

 

 

 

KERKBRIEF 
 

Protestantse gemeente 
te 

Halfweg-Zwanenburg 

 

 
 

Dit is een online dienst 
 

 

 
 
 

Zondag, 11 april 2021  10.00 uur  nr. 1703 
 

 Voorganger   : Mevr. Eva Bruggeman 

 Ouderling van dienst  : Gerda Adolf 

 Organist   : Arjen de Jong 

 Beamer / Geluid en beeld : Rob Piso / Melissa Sieraad 

 Collecte    :  Diaconie / Kerk 
 

 

U kunt zelf aan het begin van de dienst een kaars ontsteken, een teken van 

verbondenheid, teken dat God in ons midden is. 

   

  Orgelspel  

BEGINNEN  

Woord van welkom door ouderling van dienst 
 
Bemoediging en groet 

    Psalm 118: 1 en 9   

    ‘Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen’ 

https://www.youtube.com/watch?v=8YMCAaErggE&ab_channel=Nederla

ndZingt 

 

Kyriegebed 

    Glorialied ‘U zij de glorie’  

https://www.youtube.com/watch?v=XFWOA06SAAo&ab_channel=Nederl

andZingt 

 

LEZEN 

Lezing OT: Jesaja 26: 1 - 13 

    Lied 644: 1, 2 en 3 (orgel) 

    ‘Terwijl wij hem bewenen’  

 

Lezing NT: Johannes 20: 19 - 31 

    Lied 374: 1, 4 (orgel) 

    ‘U verborgen Christus, bid ‘k eerbiedig aan’ 

Preek 

   Orgelspel  

 

DELEN  

Dankgebed, voorbeden, kaars ontsteken, Onze Vader 
 
Collecte- aankondiging door collectant van dienst 

 

GEZEGEND OP WEG 

    Slotlied lied 641: 1 en 2 (orgel) 

    ‘Jezus leeft en ik met hem’ 

Zegen  

   Orgelspel 

https://www.youtube.com/watch?v=8YMCAaErggE&ab_channel=NederlandZingt
https://www.youtube.com/watch?v=8YMCAaErggE&ab_channel=NederlandZingt
https://www.youtube.com/watch?v=XFWOA06SAAo&ab_channel=NederlandZingt
https://www.youtube.com/watch?v=XFWOA06SAAo&ab_channel=NederlandZingt


  

 

De bloemen van deze week worden gebracht bij: 

Mevr. G. Gijzen – Hillmann, Kinheim 

 

Hartelijk bedankt!  

Wij waren blij verrast met de prachtige bos bloemen van de kerkelijke 

gemeente ter gelegenheid van ons 40-jarig huwelijksjubileum! Heel veel 

dank! 

Ook hartelijk dank voor de kaarten, bloemen en telefoontjes. Het voelde 

heel goed dat wij in deze rare tijd niet vergeten zijn. 

Hartelijke groeten, Jan en Guusta van Beem 

 

Dankwoord 

Nimmer heb ik zoveel aandacht ontvangen als deze weken rondom Pasen. 

Nimmer zijn er ook zoveel bemoedigende woorden voor mij geschreven op 

kaarten en uitgesproken in telefoongesprekken. 

Voor al die verrassingen samen met bloemen en bolgewassen heel veel 

dank. Een warme groet namens ons beiden, Wim en Bep Mels 

 

 

Meedenken en -doen rond het Pinksterfeest 

Ter voorbereiding van het Paasfeest hebben een aantal gemeenteleden 

samen met dominee Wilma van Rijn nagedacht over de vieringen in de 

Stille Week en op Eerste Paasdag. Dominee Wilma heeft dat als zeer prettig 

en inspirerend ervaren.  

Ook rond Pinksteren willen we zo’n groep om haar heen formeren. Het gaat 

dan niet alleen om nadenken over de dienst, maar ook over het bedenken 

van activiteiten. Of zelfs om iets te knutselen, te tekenen, of anders. 

Het maak dus niet uit welk talent je hebt, wil je meedoen? Van harte 

welkom. 

Aanmelden kan bij dominee Wilma, of bij de scriba. Contactgegevens staan 

in het kerkblad. 

 

Vakantie predikant 

Van 18 tm 25 april heb ik vakantie. U kunt altijd contact opnemen met uw 

contactpersoon, ouderling of leden van de kerkenraad.  

Ds. Wilma van Rijn 

 

 

 

Kom binnen  

De kerkdeuren zijn op zondag gesloten, maar elke woensdag tussen 10 en 

12 uur bent u nog welkom. Er wordt helaas geen koffie geschonken maar 

even binnen lopen, een praatje maken of een kaarsje aansteken is nog 

mogelijk.  
 

Agenda voor de komende week 

Woensdag 14-04 10.00 -12.00 uur Inloop. KomBinnen! 

                       20.00 uur  online kerkenraad 

Zondag  18-04 10.00 uur  Ds. R. Wattel uit Hoofddorp 
 

Onze Kerkdiensten zijn voorlopig alleen online te volgen! 

De link is https://kerkdienstgemist.nl/stations/925/events 

 

Collecte voor diaconie en kerk  We blijven uw financiële steun hard nodig 

hebben. U kunt uw collectegeld over maken naar:  

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  

Kijk voor meer informatie op: www.protestantsekerkhalfweg.nl 

 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/925/events
http://www.protestantsekerkhalfweg.nl/


  

 

 
 

 


