
  

 

 
 

 

KERKBRIEF 
 

Protestantse gemeente 
te 

Halfweg-Zwanenburg 

 

 
Werelddiaconaat – Heilig Avondmaal 

Kerkdienst in de koffieruimte 
 

 

Zondag, 5 februari 2023   10.00 uur  nr. 1797 
 

 Voorganger   : ds. Wilma van Rijn-Fennell 

Ouderling van dienst  : Gerda Adolf 

 Organist    : Hans Jütte 

 Beamer, geluid en beeld : Robert Fennell-van Rijn 

Lector    : Bas Monster 

 Oppas- / Kinderdienst  : aanwezig 

 Collecten    : KIA Werelddiaconaat / Kerk 
 
 

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: “Wees wie je bent” 

   

 

 

 

 

 

Muziek 

BEGINNEN 

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 

Gemeente gaat staan 

 

Lied: 275: 1 en 3 “Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig” 

 

Bemoediging en groet: 

Vg: Onze hulp is in de naam van de Ene God, 

Gem: Die hemel en aarde gemaakt heeft. 

Vg: Die trouw is in eeuwigheid, 

Gem: En niet loslaat wat zijn hand ooit gemaakt heeft. 

Vg: Genade zij u en vrede, van God de Vader, 

 en van Jezus Christus, in de Eenheid met de Heilige Geest 

Allen: Amen 

 

Gemeente gaat zitten 

 

Lied 275: 4 en 5  

Gebed  



  

 

Lied 79 uit Hoop van alle Volken  

“Behoed en bewaar jij ons lieve God”  

 

 

LEZEN 

De kinderen gaan naar de kinderdienst 

 

Eerste lezing: 1 Korintiërs 2: 1-5 (Bijbel in Gewone Taal) 

 

Lied 1005: 1,2 en 5 (NL) “Zoekend naar licht” 

 

Tweede lezing: Matteüs 5: 13-16 (Bijbel in Gewone Taal) 

 

Lied 538: 1 en 4 “Een mens te zijn op aarde” 

 

Overdenking 

 

Luisterlied van Sela “Samen eten wij” 

https://www.youtube.com/watch?v=-5tvDFgKuAw 

 

Geloofsbelijdenis Lied 344 “Wij geloven één voor één” 

 

Dankgebed, voorbeden en stilgebed 

 

DELEN 

Collecte-aankondiging  

 

Kinderen komen terug van de kinderdienst 

 

Kinderlied: Circustent 

https://www.youtube.com/watch?v=rLX-EpQAyp0  

 

De tafel wordt gereedgemaakt door de diakenen  

 

ROND DE TAFEL  

 

Lied 385: 1 “De tafel van samen”  

 

Nodiging 

 

Lied 385: 2 en 3 “Wij delen” 

 

Vredegroet 

 

Lied 397 “Vrede gaat van hand tot hand” 

 

Vg: We richten onze harten naar de eeuwige God. 

Gem: Zoals de bloemen zich richten naar de zon! 

Vg: God is licht! 

Gem: Er is in Hem geen spoor van duisternis! 

Vg: Dank de Eeuwige onze God. 

Allen: Wij willen God danken! 

 

Gebed 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-5tvDFgKuAw
https://www.youtube.com/watch?v=rLX-EpQAyp0


  

 

Lied 385: 4 “Wij vieren”  

 

Gebed 

 

Onze Vader 

 

Ambtsdragers nemen hun plaatsen in  

Wij delen brood en wijn (met orgelspel) 

 

Dankgebed 

 

GEZEGEND OP WEG 

Slotlied Hemelhoog 425 “Vervuld van uw zegen” 

 

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

 

   Muziek 

 

******************************************************* 

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

Mevrouw W. Stol-Luijt, Plesmanplein, Haarlem, i.v.m. haar 95e verjaardag. 

 

Bedankt 

Hartelijk bedankt voor de bloemen die ik afgelopen zondag mocht 

ontvangen. Ook de vele kaarten die ik kreeg maken mij blij. 

Mijn genezing gaat voorspoedig. 

Met vriendelijke groeten, Wil van Vark 

 

Lunch na de kerkdienst van 5 februari 

Op 5 februari is weer een avondmaalsdienst. Hoe mooi deze af te sluiten 

met het koffiedrinken en daarna een gezamenlijke maaltijd. 

Zoals gewoonlijk brengt een ieder die deelneemt aan de lunch iets mee. Dat 

hoort u, nadat u zich hebt aangemeld. 

Luncht u/lunch jij ook mee op die zondag? 

U kunt zich aanmelden bij mij, via de telefoon: 020 4976137, mondeling na 

de kerkdienst, of via de mail: heleenbroerse@gmail.com. 

U/jij bent van harte uitgenodigd.               

Heleen Broerse 

 

Kerkbalans 2023: Geef vandaag voor de kerk van morgen 

De afgelopen 2 weken is de actie Kerkbalans gehouden. Als het goed is, is 

de antwoordenvelop met uw toezegging weer bij u opgehaald. Alle 

binnengekomen formulieren zijn in het systeem ingevoerd en het bedrag is 

tot nu toe € 56.107,=. 

We zijn blij dat u ook dit jaar financieel wil bijdragen aan onze kerk in 

Halfweg-Zwanenburg. Hartelijk dank hiervoor. 

Iedereen die heeft bijgedragen aan de actie Kerkbalans 2023 wil ik hartelijk 

bedanken, vooral de lopers, die hebben gezorgd dat alle enveloppen zijn 

rondgebracht en daarna weer opgehaald! De meeste lopers lopen al jaren 

hun ‘eigen’ wijk en dit zorgt vaak ook voor een gesprek, met soms een 

kopje koffie of thee. 

Als u nog geen bijdrage heeft toegezegd, dan hopen we natuurlijk dat u dat 

alsnog wilt doen. Het kan nog. 

Het rekeningnummer is: NL 47 RABO 0373 7090 72. 

Namens de kerkrentmeesters, Cora Gerritse 

 

Groots 25ste Zondagmiddagconcert op 5 maart  

Het 25ste Zondagmiddagconcert in onze (dan verwarmde) kerk belooft een 

muzikaal hoogtepunt te worden in de bestaansgeschiedenis van deze 

concertserie. In plaats van normaal één muzikant of groep ontvangen wij 

5 maart een concertpianist én een trio met viool, klarinet en accordeon én 

een organist. Het zijn Edzo Bos, Trio C tot de Derde en Hans Jütte. Nog 

niet eerder had een Zondagmiddagconcert zo’n breed palet aan 

instrumenten en muziekstijlen. Volgens de commissie een fantastische  

manier om het 25ste concert te vieren. Dus beleef het mee en kom 5 maart 

naar ons eigen ‘Podium Klassiek Halfweg’.   

 

Namens de commissie Zondagmiddagconcerten, Ben Broerse 

 

 

 
Edzo Bos 

 
Hans Jütte 

 
Trio C tot de Derde 

mailto:heleenbroerse@gmail.com


  

 

Collecte werelddiaconaat – Vaktraining voor jongeren in Pakistan 

Vandaag is het werelddiaconaatszondag. In de kerk besteden wij extra 

aandacht aan de Kerk in Actie collecte voor Pakistan. 

 

In Pakistan ondersteunt Kerk in Actie de organisatie AWARD die jongeren, 

onder wie schoolverlaters, helpt met vakopleidingen en leningen. Award 

begeleidt de jongeren na hun opleiding bij het opzetten en uitbouwen van 

een eigen bedrijf. Ook helpt zij jongeren, die een universitaire studie willen 

volgen, zich voor te bereiden op de toelatingstest die daarvoor geldt. De 

organisatie wil jongeren niet alleen economisch zelfstandig maken: ze 

brengt ook jongeren met verschillende religieuze achtergronden bij elkaar, 

waardoor het onderlinge begrip toeneemt. 

 

Wat betekent dit project voor Sana Amanat? 

“Na de middelbare school begon ik aan een kunstopleiding, maar mijn 

familie is zo arm dat ik hiermee moest stoppen. Toen hoorde ik dat 

AWARD een gratis training mobieltjes repareren voor meisjes aanbood. 

Mijn familie vond het niks: mannenwerk, zeiden ze. Maar ik heb de training 

met succes afgerond en werd door AWARD geholpen om mijn eigen 

reparatiewerkplaats te starten. Ik ben de eerste vrouw in Pakistan met een 

reparatielab voor mobiele telefoons. Vrouwen en meisjes uit de hele 

omgeving brengen hun mobieltjes voor reparatie bij mij, omdat ze zich in 

mijn werkplaats veilig voelen en ook weten dat hun gegevens veilig zijn.” 

 

Met de opbrengst van deze collecte steunt u het werk van Kerk in Actie in 

Pakistan en andere werelddiaconale projecten. Helpt u mee? Geef in de 

collecte of maak uw gift over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. 

Kerk in Actie o.v.v. werkgelegenheid Pakistan. 

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage! 

Meer informatie op www.kerkinactie.nl/werkgelegenheidpakistan  

 

Spaardoosjes 

U kunt vandaag uw spaardoosje weer inleveren en bij de uitgang van de 

kerk een nieuwe meenemen. 

 

Met vriendelijke groeten namens de ZWO-commissie, 

Ellen Oostwouder 

 

 

 
 

Agenda voor de komende week 

Woensdag 08-02 20.00 uur Comm. Zondagmiddagconcerten 

Vrijdag 10-02 20.00 uur VoiceMail 

Zondag 12-02 10.00 uur Ds. R. Wattel, Hoofddorp 

      
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 
 

 

QR-code Diaconie    QR-code Kerk   

     
 

 

 

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. 

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

