
  

 

 
 

 

KERKBRIEF 
 

Protestantse gemeente 
te 

Halfweg-Zwanenburg 

 

 
5e Zondag 40-dagentijd 

 

Kerkdienst in de koffieruimte 
 

Zondag, 26 maart 2023   10.00 uur  nr. 1804 
 

 Voorganger   : ds. P.I.C. Terpstra 

Ouderling van dienst  : Annelies Klokman 

 Organist    : Arjen de Jong 

 Beamer / geluid en beeld : Rob Piso / Melissa Sieraad 

 Lector    : Ria Bakker 

 Oppas- / Kinderdienst  : Grietje Monster 

 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. 

 

Orgel/pianospel 
 

BEGINNEN 

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst  

   Lied: 612: 1 Wij komen als geroepen 

Bemoediging en groet 

   Lied 612: 3       

Gebed om ontferming  

    

LEZEN 

Gebed om de Heilige Geest 

Kinderen gaan naar de kinderdienst 
   
Lezing: Johannes 11: 1-11 en 20-27  

   Lied: 547: 2 en 3 

Lezing: Johannes 11: 32-44  

   Lied: 547: 4 en 5 

Overdenking 

   Lied 607: 1, 2 en 3 Gij zijt voorbijgegaan 

 

DELEN 

Dank- en voorbeden, stilgebed en Onze Vader 

Collecte-aankondiging  

Kinderen komen uit kinderdienst 

   Kinderlied: Lied 935 Je hoeft niet bang te zijn  

 

GEZEGEND OP WEG 

           Slotlied 91A: 1, 2 Wie in de schaduw Gods mag wonen  

Zegen   gezongen beaamd Lied 431B 
 
    Orgel/pianospel 

 



  

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

Dhr. en mevr. Bloos-Vlug, i.v.m. 62 jarig huwelijk  

Fam. Reemer 

 

Bedankt! 

We werden blij verrast door een boeket bloemen uit de kerk dat door Marianne 

Kromhout werd bezorgd. Zo’n blijk van belangstelling en meeleven en ook de vele 

telefoontjes en post doen ons goed. 

Mijn gezondheid varieert, maar Jan en ik zijn dankbaar dat het nu weer redelijk 

gaat. Nogmaals, jullie worden daar heel hartelijk voor bedankt,  

Met vriendelijke groet, Willy de Waal-Meijer 
 
We willen graag bedanken voor de prachtige bloemen die we kregen  

voor ons 63 jarig huwelijk en voor de kaart met zoveel namen, dat vinden 

we erg leuk. Gré Gijzen kwam ze maandag brengen en gezellig een  

kopje koffie drinken. Hartelijke groet Frits en Gré Hoogland. 
 
Dank jullie wel voor alle lieve kaarten, cadeautjes en de mooie tekening die ik heb 

gekregen! Ik zou ze wel op kunnen eten zo mooi vind ik ze, maar dat mag niet van 

papa en mama. Ik heb een hele leuke eerste verjaardag gehad bij de opvang en 

zaterdag komt de familie. Jackie Fennell 
 
Beste mensen, op zondag 12 maart werden wij blij verrast door  de bloemen die ik 

kreeg. Dat ik nu pas bedank hiervoor komt omdat ik op diezelfde dag, ‘s nachts niet 

goed werd. De ambulance werd opgeroepen en ik heb tot woensdagmiddag weer in 

het ziekenhuis gelegen. Gelukkig gaat het nu beter Dus alsnog hartelijk bedankt, 

ook voor al het medeleven dat ik van u en jullie mocht ontvangen.  

Hartelijke groet van Tineke en Bas Berger  

 
Paasontbijt Op zondag 9 april vieren we het paasfeest. Ook dit jaar willen we de 

dag weer beginnen met een paasontbijt in de koffieruimte. 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 voor vrijdag 7 april in verband 

met de boodschappen. Namens de ZWO-commissie en diaconie, Heleen Broerse  
 
 

 

KIA-collecte 5e zondag 40-dagentijd "Uit liefde voor jou"  Bangladesh – 

kansen creëren voor jongeren 

In Bangladesh is de werkloosheid onder jongeren hoog. Eén van de redenen 

hiervoor is dat veel opleidingen in Bangladesh niet goed aansluiten bij wat er op de 

arbeidsmarkt nodig is. Zo is er bijvoorbeeld een groot tekort aan goed opgeleide 

vakmensen en worden jongeren uit India aangetrokken om dat werk te doen.  

Kerk in Actie gaat samen met een lokale partnerorganisaties 300 jongeren een leer-

werktraject aanbieden, bijvoorbeeld als elektricien, reparateur van witgoed, 

elektronica of motorfietsen, computerspecialist, kleermaker, goudsmit of 

meubelmaker. Ook kunnen jongeren een training in ondernemersvaardigheden 

volgen. Jongeren worden vervolgens begeleid naar werk of krijgen ondersteuning 

om een eigen bedrijf kunnen starten. 

Met uw bijdrage steunt u het werk van Kerk in Actie en geeft u jongeren in 

Bangladesh de mogelijkheid een toekomst op te bouwen. U kunt ook uw gift 

overmaken naar: NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Kansen 

voor jongeren Bangladesh. Meer informatie vindt u op: 

www.kerkinactie.nl/jongerenbangladesh. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!  
 
Vastentip deze week: 

Laat deze week frisdrank en alcohol staan en drink alleen water, koffie en thee. 

Spaar deze week in ieder geval €6 (€1 per vastendag) voor Moldavië. 

Petra Meijer-Mendrik, namens de ZWO-commissie  
 
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   

     
 

Agenda voor de komende week 

Vrijdag 31-03 20.00 uur     VoiceMail 

Zondag 02-04 10.00 uur Mw. Tjitske de Vries-Meijer (proponent) 

    uit Overveen, Palmpasen 
      
Deze kerkbrief is gemaakt door Cora Gerritse. De maand april verzorgt Leo 

Kranenburg de kerkbrief 

De kopij kan gemaild worden naar: kerkbrief@protestantsekerkhalfweg.nl. 

Kijk voor meer informatie op: www.protestantsekerkhalfweg.nl. 
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Denk erom, de zomertijd wordt zaterdag op zondag 

weer ingevoerd! De klok zaterdagavond 1 uur vooruit 

zetten! 
 

 


