
  

 

 

KERKBRIEF 
 

Protestantse gemeente 
te 

Halfweg-Zwanenburg 

 

 
 

 

 
 

Zondag, 9 mei 2021    10.00 uur nr. 1707 
 

 Voorganger   : mevr. Tjitske de Vries – Meijer 

 Ouderling van dienst  : Annelies Klokman 

 Organist   : Dick Meijer 

 Beamer, Geluid en beeld : Onno Bart 

` Kinderdienst    : niet aanwezig  

Oppasdienst   : niet aanwezig 

 Schaal collecte uitgang :  KiA Noodhulp / Kerk 
 

` Na de dienst is er helaas nog geen koffiedrinken.  

Wilt u gedurende de dienst uw mobiele telefoon uitzetten i.v.m. storing 

aan de geluidsinstallatie. 
 

 

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

van verbondenheid, teken dat God in ons midden is. 

Orgelspel 

Dienst van de voorbereiding 

Mededelingen door ouderling van dienst 

Bemoediging en groet 

Lied 66 vers 1 en 7 door organist 

Kyriegebed/gebed van toenadering 

Glorialied: Lied 218 vers 1, 2, 4 en 5  

gezongen door predikant met pianobegeleiding 

Dienst van het Woord 

Gebed om de Heilige Geest 

Lezing uit Nieuwe Testament: Johannes 15: 9 -17 

Lied 310 vers 1 t/m 5  

pianospel en met gesproken tekst door predikant 

Overdenking 

Orgelspel 

Dienst van gebeden en gaven 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed: kaarsje aansteken, luisteren en kijken 

Lied 1006 https://youtu.be/lKw_oAudVMg 

Onze Vader in de hemel (PKN #Petrus in het land) 

Collecte aankondiging door diaken van dienst 

Gezegend op weg 

Slotlied: Lied 416 vers 1 t/m 4 orgelspel 

Zegen 

Orgelspel: Lied 425 Vervuld van uw zegen 

 

https://youtu.be/lKw_oAudVMg


  

 
De bloemen van deze week worden gebracht bij: 

Fam. Dhliwayo, Weth. Rijkeboerweg 

Fam. Kamper- van Mulligen, IJweg 
 

 

Wel en Wee 

Erna Kamper – van Mulligen is ernstig ziek. 

Op dit moment is Erna thuis, maar ontvangt liever geen bezoek. 

Een kaartje wordt gewaardeerd. 

 

Overlijden Thea Veldhuijsen 

We hebben het verdrietige bericht gekregen dat dinsdag 4 mei Thea van 

Veldhuijsen - Dankelman is overleden op 93-jarige leeftijd. 
 

Maandag 10 mei om 11:00 uur zal de dankdienst voor haar leven in 

besloten kring gehouden worden in onze protestantse kerk. U kunt deze 

via de livestream meebeleven: https://kerkdienstgemist.nl/stations/925 
 

Op zondag 9 mei tussen 14:00 en 15:00 is er gelegenheid tot afscheid 

nemen en condoleren, ook in de protestantse kerk in Halfweg. 

Ds. Wilma van Rijn 

 

Kom binnen  Elke woensdag tussen 10 en 12 uur bent u welkom in de 

kerk. Er wordt helaas geen koffie geschonken maar even binnen lopen, 

een praatje maken of een kaarsje aansteken is nog mogelijk.  

 

Wijziging predikant 16 mei 

In het kerkblad van mei staat vermeld dat op 16 mei ds. Jan Scheele-

Goedhart uit Vijfhuizen zou voorgaan bij ons in de dienst. Helaas had hij 

een dubbele boeking staan. Zijn vervanger, door hem zelf aangedragen, 

is ds. Klaas Holwerda uit Amsterdam. 

 

Bedankt 

Hartelijk dank voor de bloemen, kaartjes en telefoontjes van uit de kerk, 

ter gelegenheid van onze 61 jarige trouwdag. 

We hopen gauw op versoepeling, zodat we elkaar weer spoedig kunnen 

ontmoeten. 

Groetend, Gerrit en Gerrie van Elderen. 

 

 

 
 

 

Bedankt 

Hiermede bedanken wij de Protestantse Gemeente Halfweg-Zwanenburg 

voor het fraaie boeket bloemen. 

Het boeket werd bij ons thuis gebracht door Leo Kranenburg en zijn 

echtgenote. Echt een verrassing! 

Met vriendelijke groet, Anneke en Reinier van Elderen. 
 

Agenda voor de komende week 

Woensdag 12-05 10.00-12.00 uur  Inloop Kom Binnen! 

Zondag 16-05 10.00 uur      ds. Klaas Holwerda uit Amsterdam.  
 

Collecte KiA Noodhulp: Lichtpunten voor Syrische vluchtelingen  

Van de miljoenen Syriërs die door de oorlog hun land zijn ontvlucht, zijn de 

meeste terecht gekomen in de buurlanden Libanon, Jordanië en Irak. Ze 

leven er in grote armoede. Door de economische crisis en de 

coronapandemie is het moeilijk om een nieuw bestaan op te bouwen.  

Kerk in Actie ondersteunt Syrische vluchtelingen en arme lokale families 

met een opleiding in sectoren waar veel vraag is naar personeel, of met het 

opzetten van een eigen bedrijf. Daardoor worden ze minder afhankelijk van 

hulp en dat maakt hen weerbaarder.  

Met uw bijdrage steunt u het werk van Kerk in Actie voor Syrische 

vluchtelingen, en andere noodhulpprojecten wereldwijd. Geef aan de 

collecte of maak een bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. 

Kerk in Actie of op het rekeningnr. van onze diaconie o.v.v. collecte 

Syrische vluchtelingen. 
 

Reserveren voor het bijwonen van de dienst kan weer!  

Reserveringen voor de eerstvolgende kerkdienst zijn mogelijk vanaf 

maandag 12.00 uur t/m vrijdag 12.00 uur . 

Dit kunt u telefonisch doen bij onze scriba Heleen Broerse: 06 34 87 11 73.  

Als alle ruimte al bezet mocht zijn, dan komt u als eerste in aanmerking 

voor de dienst in de week daaropvolgend. 
 

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! 
 

De kerkbrief is gemaakt door Leo Kranenburg  

Kijk voor meer informatie op: www.protestantsekerkhalfweg.nl 

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


  

 

 
Monument Dennenlaan Zwanenburg 4 mei 2021 

 

 

 

 

 

 
Monument Dubbele Buurt Halfweg 4 mei 2021 


