
  

 
 

 

KERKBRIEF 
 

Protestantse gemeente 
te 

Halfweg-Zwanenburg 

 

 
 

Israëlzondag 
 

 

Zondag, 2 oktober 2022   10.00 uur  nr. 1780 
 

Voorganger  : ds. R. Wattel, Hoofddorp 

Ouderling van dienst  : Cora Gerritse 

 Organist    : Hans Jütte 

 Beamer / geluid en beeld : Onno Bart 

Lector    : Tineke Berger 

 Oppas- / Kinderdienst  : Aanwezig 

 Collecten    : NBG / Kerk in Israël 

 

 
 

Na de dienst zijn we van harte welkom voor 

een kop koffie, thee of een glas limonade 

 
 

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. 

Thema: “ZEVEN” 
 

Orgelspel Concert B dur 1e deel Tempo ordinario, 

Georg Friederich Händel (1685-1759) 

 

BEGINNEN 

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 
 

Lied 276: 1 en 2 Zomaar een dak  
 
Bemoediging en Groet 

Vg: Onze hulp is de naam van de Eeuwige, kracht van leven 

Gem: Hemel en aarde maakt hij. 

Vg: Trouw blijft hij, over alle grenzen heen, 

Gem: Nooit laat hij los wat hij begon. 

 Vg: Vrede voor u, vrede voor jou, van Jezus die ons in de geest 

  van God tegemoet treedt. 

 Allen: Amen 

 

Als begin van het kyriëgebed (na korte toelichting) 

Lied voor de onbekende dode 

(op de wijze van lied 246b, tekst: René van Loenen): 

 
1. Wie vat jouw leven samen? 2. Jouw boek bleef ongelezen. 

Wie zegt eerbiedig amen,  Onzichtbaar was je leven. 

bevestigt wie jij was?  Je stond geregistreerd 

Geen priester die je kende,  bij de probleemgevallen, 

geen zus die jou verwende,  statistische getallen. 

geen buurman die je dagen las.  Jij was ons vreemd en omgekeerd. 

 

3. Tijd om het toe te geven: 

wij waren jou vergeten. 

Jij was een mens als wij, 

een sterveling met dromen 

die niet zijn uitgekomen. 

Het spijt ons, onbekende jij. 



  

 

Gebed om ontferming 
 

Glorialied 146: 1 en 4 Zing mijn ziel, voor God uw Here 

LEZEN 

Inleiding met de kinderen 

Kinderen gaan naar de kinderdienst  

 

Eerste lezing: Matteüs 25, 31-40 

 

Lied voor de terminale zieke 

(op de wijze van lied 720, tekst: René van Loenen) 
 

1. Ik had de moed je op te zoeken, 2. Het spijt me dat ik heb gezwegen. 

toen jij de uitslag had gehoord.  Afkerig van goedkope troost 

 Je kon je ziekte nu benoemen.  hield ik de grote woorden tegen 

 De dokter kreeg het laatste woord.  die gangbaar zijn nabij de dood. 

 

3. Maar jij hebt mij niet afgewezen, 

jij troostte mij met jouw verhaal. 

 Jouw afscheidswoord was mij tot zegen, 

zo licht en levend was je taal. 

 

Twee gedichten van Corrie Kopmels: 

 

“De naakten kleden”  
Dit wordt de warmste dag, Ik mag uit de kleren. 

een mus viel van het dak. Bloot dans ik op de dijk 

Nu wil vader zwemmen. tot mijn gebloemde moeder 

Veldfles, brood en droge vis, mij schaterlachend vangt 

alles wordt ingepakt.  en in een zwempak dwingt. 

 

       “Vreemdelingen herbergen”  
Ik liet hem toe maar met veel achterblijvers in mijn hart 

alsof niet hij naar mij, vorm ik een menigte. 

maar ik naar hem gezocht had. Je huis kan nog zo warm, zo veilig zijn, 

Hij sprak: diep van binnen huiver ik. 

Anders en toch ongeveer als jij, Luister naar mijn stem 

vraag ik voor even onderdak. en respecteer mijn stilte. 

Ik ben alleen gekomen, 

 

Lied voor de cateraar 

(op de wijze van lied 979, tekst: René van Loenen) 

1. Wie voedt vijfduizend monden 2. Een jongen loopt te venten 

met zaden van het veld  met broden en met vis. 

of kruimels voor de honden  Van al die rijen mensen 

en veel te weinig geld?  weet niemand wie hij is. 

 

3. Alleen de mensenvisser 4. Vijfduizend monden voeden 

 herkent hem zo te zien,  – keer tien keer tien keer tien – 

gelooft, beaamt: hij is er!  is delen van het goede 

God heeft erin voorzien.  waar God in heeft voorzien. 

 

Tweede lezing: Johannes 6: 1-15 

Overdenking over de “zeven werken” 

 

Aansluitend gedicht “Hij geeft mij vleugels” 

Willem Hussum (uit: Warmte vergt jaren groei, 2005) 

 

Hij geeft mij vleugels 

voorzichtig 

heb ik de gevangen vogel 

uit de strik verlost 

ik laat hem vliegen 

hij geeft mij vleugels. 

 

  Orgelspel Lento, Cornelis Pameijer (1870-1940) 

 

Lied als geloofsbelijdenis: lied 568a, Ubi caritas (3x gezongen)  

 

DELEN 

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

 

Collecte aankondiging 

 



  

 

GEZEGEND OP WEG 

De kinderen komen terug in de dienst 

 

We zingen lied 218: 2, 3 en 5 Dank u voor deze nieuwe morgen 

Inleiding op de zegen met het gedicht van Corrie Kopmels 

 

“Gevangenen bezoeken” 

 
Iemand, een engel of misschien een muze 

ging langs de huizen met hun deur op slot. 

Monden gingen open, harten leefden op. 

 

Toen kraakten de gevangenen de vensters, 

bevolkten de balkons, verhieven hun stem 

en zongen tot de sterren naar beneden vielen. 

 

Violen braken uit hun kisten, snaren trilden. 

Rozen ontloken op een vergeten schildersezel 

en ontvouwden stil hun raadselachtig licht. 

 

Lied voor de schenker 

(op de wijze van lied 782, tekst: René van Loenen) 

 
Ons leven volgt een morsig spoor van bron tot bron, 

vanaf de eerste melk waarmee de reis begon 

tot aan het allerlaatste glas, een lafenis 

die duurt zolang het lieve leven ons gegeven is, 

die duurt zolang het lieve leven ons gegeven is. 

 

Ons leven volgt een morsig spoor van bron tot bron, 

een drinkgelag van morgendauw tot avondzon. 

O Moeder-Schenker van de melk en van de wijn, 

help ons voor elke reisgenoot een gulle bron te zijn, 

help ons voor elke reisgenoot een gulle bron te zijn. 

     

Zegen (beantwoord met gezongen “Amen” lied 431B) 

 

Orgelspel Suite Gotique toccata Leon Boëllmann (1862-1897) 
************************************************************************************* 

 
De bloemen uit deze dienst worden met een groet gebracht bij: 

- De heer A. Bloos, Klein België in Haarlem. 

 

Bedankt 

We zijn verrast en dankbaar voor de kaarten, telefoontjes en bloemen, die 

we kregen tijdens de ziekte en operatie van Jaap. Het was een behoorlijke 

ingreep en het gaat nu de goede kant op. Wel is er nog geduld nodig. We 

zijn blij, dat we een meelevende gemeente hebben en onze dank is groot aan 

iedereen, die ons aandacht heeft gegeven. 

Groeten Jaap en Selma de Fouw 

 

Nieuwe serie Zondagmiddagconcerten trapt af met ‘Singing Unlimited’  

Met het optreden van vrouwenkoor Singing Unlimited beleeft de nieuwe 

serie Zondagmiddagconcerten in onze kerk op 9 oktober een prachtige start. 

Het 50-koppige koor zingt vierstemmig à capella in barbershop zangstijl. 

Het concert begint om 14.30 uur. De entree bedraagt € 10 inclusief een 

drankje na afloop. Voor kinderen t/m 12 jaar betaalt u geen toegang. Het 

repertoire bestaat uit ballades, filmmuziek, up tempo nummers en pop. Een 

paar klinkende voorbeelden uit het liedprogramma zijn: Lazy Day, Steppin 

out, The Climb, You raise me up, If we hold together en This is me! Mooie 

muziek toch voor de (herfstachtige) zondagmiddag? 

Advies: zet het concert van 9 oktober in uw agenda. 

Namens de commissie Zondagmiddagconcerten, Ben Broerse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Kort verslag van proefles koortje “Internos” 

Op de proefles op 21 september jl. hebben we 16 personen mogen 

begroeten, wat verrassend en heel plezierig is. Helaas waren nog 3 personen 

verhinderd. Unaniem werd besloten om weer door te gaan met zingen en 

wel 2 keer per maand, nl. op de 1e en de 3e woensdagmiddag van de maand 

in de koffiezaal van onze kerk. Dus de 1e zangles is op 5 oktober en de 

volgende les is dan op 19 oktober a.s. 

We zijn erg blij met onze nieuwe dirigent dhr. Hans Jütte. Hij zal ons op 

prettige en deskundige wijze weer leiding gaan geven. 

Vanzelfsprekend zijn nieuwe leden nog steeds van harte welkom. 

Namens bestuur "Internos" Betsy Geelhoed 

 

Producten voedselbank 

Elke zondagochtend kunnen in de ronde mand bij de ingang van de kerk 

producten voor de voedselbank worden ingeleverd.  

 

Collectenopbrengsten 

De collecte van 11 september heeft opgebracht: 

- Diaconie € 83,25 

- Jong Protestant € 83,85 

De collecte van 18 september heeft opgebracht: 

- KiA Zending € 80,45 

- Kerk € 95,50 

De collecte van 25 september heeft opgebracht: 

- Diaconie € 80,90 

- Kerk € 80,15 

 

Collecten voor diaconie en kerk   

We blijven uw financiële steun hard nodig hebben. Alvast hartelijk dank!  

- de Diaconie  : NL 30 RABO 0324 6670 51 o.v.v. collecte 

- de Kerkrentmeesters : NL 21 RABO 0324 6648 85 o.v.v. collecte 

 

Agenda voor de komende week 

Dinsdag 04-10 10.15 uur Comm Eredienst 
Woensdag 05-10 ……   ..uur Internos 

Donderdag 06-10 10.00-12.00 uur Inloop 

Vrijdag 07-10 20.00 uur VoiceMail 

Zondag 09-10 10.00 uur dr. R.J. Bakker, Amsterdam 

 

 
 

 

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. 

mailto:kerkbrief@protestantsekerkhalfweg.nl
http://www.protestantsekerkhalfweg.nl/


  

 

 


