
  

 

 

KERKBRIEF 
 

Protestantse gemeente 
te 

Halfweg-Zwanenburg 

 

 
 

 

 
 

Zondag, 16 mei 2021    10.00 uur nr. 1708 
 

 Voorganger   : ds. Klaas Holwerda uit Amsterdam 

 Ouderling van dienst  : Cora Gerritse  

 Organist   : Hans Jütte 

 Beamer / Geluid en beeld : Rob Piso / Melissa Sieraad 

` Kinderdienst    : niet aanwezig  

Oppasdienst   : niet aanwezig 

 Schaal collecte uitgang :  Diaconie / 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. 
 

 

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. 

Orgelspel 

Preludium & Fuga BWV 556, Joh.Seb. Bach (1685-1750) 

BEGINNEN 

Mededelingen door de ouderling van dienst 

Bemoediging en groet 

Vg: Onze hulp is in de naam van de Ene God, die hemel en aarde gemaakt heeft. 

Die trouw is in de eeuwigheid en niet loslaat wat zijn hand ooit gemaakt heeft.  

Genade zij u en vrede, van God de Vader, en van Jezus Christus, in de Eenheid 

met de Heilige Geest 

Amen 

Inleiding 

Lied: Liedboek 661 

https://www.liedboekcompendium.nl/lied/661-ten-hemel-opgevaren-is-6_2_3 

Kyriegebed 

Gloria-lied: Liedboek 302: 1 en 2 
https://www.liedboekcompendium.nl/lied/302-god-in-den-hoog-alleen-zij-eer-2_8_8 

LEZEN 

Lezing: Jesaja 44, 6-8 

Lied: Liedboek 662: 1 

Lezing: Handelingen 1, 1-11 

Lied: Liedboek 662: 2, 3 en 4 

https://www.liedboekcompendium.nl/lied/662-heer-komt-in-deze-tijd-6_2_4 

Overdenking 

Orgelspel    Andante, Simon Landsman (1888 –1960) 

DELEN 

Dankgebed, voorbeden, stilgebed (of het ontsteken van een waxinelichtje), 

Onze Vader 
 

Collecte-aankondiging door de diaken van dienst 
 

GEZEGEND OP WEG 

Slotlied: Liedboek 663 

https://www.liedboekcompendium.nl/lied/663-al-heeft-hij-ons-verlaten-6_2_5 
 

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.liedboekcompendium.nl%2Flied%2F661-ten-hemel-opgevaren-is-6_2_3&data=04%7C01%7C%7Cf7a1baba368e4260597e08d91513f681%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637563998658882240%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=iHRBnHYaLkJJzyOatbQB4pz86wWhE4Wis953b5W%2FljI%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.liedboekcompendium.nl%2Flied%2F302-god-in-den-hoog-alleen-zij-eer-2_8_8&data=04%7C01%7C%7Cf7a1baba368e4260597e08d91513f681%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637563998658892229%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=F2ETtw%2B9qb6ewe40uEDIcZttwTQM%2B5J64frkxjv2AY4%3D&reserved=0
https://www.liedboekcompendium.nl/lied/662-heer-komt-in-deze-tijd-6_2_4
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.liedboekcompendium.nl%2Flied%2F663-al-heeft-hij-ons-verlaten-6_2_5&data=04%7C01%7C%7Cf7a1baba368e4260597e08d91513f681%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637563998658912217%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Mi%2BO0f3VVrAkAWpWNZP5RCfKrXuSosi%2FcMMyWMzhZII%3D&reserved=0


  

 

Zegen 

A:Amen 

Orgelspel 

Liedbewerking ´Komt als kind´ren van het licht´, Feike Asma (1912 -1981) 

 

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

 

De bloemen van deze week worden gebracht bij: 

Mevr. J. Bakker-Joustra i.v.m. haar 85ste verjaardag, Irenestraat  

Dhr. en mevr. Smit-Snijder, Polanenstraat 
 

 

Zangfilmpjes 

Er mag steeds meer, ook in de kerk, maar met zingen in de kerk moeten we 

voorzichtig blijven.  

Daarom zullen we met Pinksteren weer een zangfilmpje maken. We zoeken 

filmpjes van lied 675 Geest van hierboven. Je hoeft niet fantastisch te 

zingen, hoe meer mensen meedoen, hoe minder 1 stem opvalt!  

Hoe doe je mee?  

- Mail/app de dominee: ds.wilmavanrijn@gmail.com dan krijg je de 

muziek.  

- Zing, fluit of toeter lied 675 mee terwijl je jezelf filmt (of laat een 

huisgenoot/kennis/familielid filmen) 

- Stuur je filmpje via whatsapp of mail naar Wilma of Robert Fennell.  

We ontvangen de filmpjes graag uiterlijk 20 mei omdat het monteren tijd 

kost. Op 23 mei kunnen we dan allemaal genieten van elkaars zang. 

We zien en horen u graag!                 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.  

 

Bedankt 

Collen, Bruce en Bryce willen onze kerk Protestantse Gemeente Halfweg - 

Zwanenburg van harte bedanken voor de mooie bloemen.  

Cora heeft het boeket bij ons thuis gebracht. Dank jullie wel. 

Met vriendelijke groet, Dhliwayo - Bruijn familie 
 
 

 
 

 

Pinksterdienst en duifjes 

Ook met Pinksteren willen wij graag de verbondenheid in onze gemeente 

zichtbaar maken. Daarom willen wij u vragen om een (origami)duifje te 

vouwen van papier. Alle duiven zijn welkom, ook als u er zelf niet zo 

tevreden over bent. In deze link vind u een filmpje met uitleg.  

https://www.youtube.com/watch?v=W9OTxWpoxA0 . In de bijlage bij 

deze kerkbrief staat een getekende uitleg.  

U kunt de duifjes tijdens de kerkdiensten inleveren en bij de inloop op 

woensdagochtend. Ook kunt u ze inleveren bij Ria Bakker, Renske Jonker-

Vroonland en Marga van de Berg. 

We ontvangen deze het liefst uiterlijk donderdag 20 mei zodat ze een mooi 

plekje kunnen krijgen in de Pinksterdienst.  

Wij hopen op heel veel mooie duifjes, Alvast hartelijk dank! 

De Pinkstervoorbereidingsgroep.  

 

Collecte opbrengst 

Zondag 2 mei: Diaconie  € 63,75         - Jong Protestant € 69,25 

Zondag 9 mei: KiA Noodhulp € 112,00    - Kerk  € 105,70 

 

Agenda voor de komende week 

Maandag 17-05 20.00 uur       Kerkrentmeesters 

Woensdag 19-05 10.00-12.00 uur    Inloop Kom Binnen! 

Zondag 23-05 10.00 uur        ds. Wilma van Rijn, Pinksteren 

 

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 

mailto:ds.wilmavanrijn@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=W9OTxWpoxA0
http://www.protestantsekerkhalfweg.nl/


  

 
 

Volop bezig met het vouwen van de Pinksterduifjes! 


