
  

KERKBRIEF 
 

Protestantse gemeente 
te 

Halfweg-Zwanenburg 

 

 
Dankdag voor gewas en arbeid 

Werelddiaconaat 
 

Zondag, 7 november 2021   10.00 uur  nr. 1733 
 

 Voorganger   : ds. Jan Scheele-Goedhart 

Ouderling van dienst  : Cora Gerritse 

 Organist    : Hans Jütte 

 Beamer, geluid en beeld : Onno Bart 

 Lector    : Grietje Monster 

` Oppas- / Kinderdienst  : niet aanwezig 

 Schaal collecte uitgang : KiA Zending / Kerk 

 

Na de dienst zijn we van harte welkom voor  

een kop koffie, thee of een glas limonade.  
 

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 II, Felix Mendelsohn-Bartholdy (1809-1847) 

BEGINNEN 

Mededelingen door de ouderling van dienst 

Hand ouderling van dienst 

Gemeente gaat staan 

    Intochtslied: Psalm 67 

Stil gebed 

Votum  Vg:     Onze hulp is in de naam van de Heer, 

Gem: die hemel en aarde gemaakt heeft, 

Vg:     die trouw houdt tot in eeuwigheid  

Gem:  en niet laat varen het werk van zijn handen. 

Groet Vg: Genade zij u en vrede van God, onze Vader, 

en van Jezus Christus, de Heer, 

en van de Heilige Geest. 

 Allen: Amen. 

Gemeente gaat zitten 

Kyrie Lied 717: 1 en 2   Waartoe geploegd als ‘t zaad 

Gloria Met Psalm 145: 3; 14-17 

 Lied 195 

LEZEN 

Gebed 

OT lezing:  Spreuken 6: 6-11 

NT lezing Marcus 4: 26-34 

Lied 717: 3 en 4   Heer, als er dan geen zin   

Overdenking 

Orgelspel 

Andante, fantasie-sonate nr.2, Samuel de Lange (1811-1884) 

Lied 704    Dank dank nu allen God 



  

 

DELEN 

Dankgebed, voorbeden, stilgebed, Onze Vader 

Collecte-aankondiging 

 Werelddiaconaat: boeren in Indonesië (door ZWO) 

 Slotlied:  Behoed en bewaar Jij ons, lieve God  

           (Hoop van alle volken 79) 

Zegen       De Heer zegene u en Hij behoede u, 

                 De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig, 

                 De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. 

     Amen 

 Lied 431C 

    Orgelspel  Prelude in classic style, Gorden Young (1919-1998) 
 

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

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

Dhr. en mevr. Oostwouder-Bosch, Irenestraat 
 

Bedankje.  

Geweldig om te weten dat er zovelen met mij meeleven en mij steunen via 

een kaartje, een telefoontje of een bezoekje. Ook vandaag kreeg ik weer 

zo’n lief kaartje met een prachtige tekening van Michelle en Fabiëne .  

Inmiddels heb ik de operatie achter de rug en ben hier ook weer goed door 

gekomen. Maar ik ben er nog niet want er komen nog verdere behande-

lingen maar daar zijn nog geen beslissingen over genomen. Dat hoor ik de 

komende tijd weer. Dus het blijft spannend maar ik houd goede moed. 

Zeker met zoveel lieve mensen om mij heen. Dank jullie wel.  

Met vriendelijke groet, Joke Lem.  
 

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

kerk. Even binnen lopen, een praatje maken of een kaarsje aansteken is 

mogelijk. Het is fijn om te zien dat er wekelijks gemeenteleden binnen 

komen voor een kopje koffie en een praatje. 
 

Vakantie predikant 

Van 7 t/m 13 november heb ik enkele dagen vrij. U kunt altijd contact 

opnemen met het pastorale team en leden van de kerkenraad.  

Ds. Wilma van Rijn - Fennell 

Inzameling levensmiddelen voor Voedselbank op Dankdag voor gewas 

en arbeid en op de inloopochtend erna 
Zondag 7 november is het Dankdag. Net zoals voorgaande jaren willen wij u 

vragen om juist op deze dag te delen met andere mensen die het minder goed 

hebben dan wij. Zoals u wellicht weet, worden elke week op vrijdagmorgen in 

onze kerk voedselpakketten uitgedeeld aan mensen die dat nodig hebben. Dit 

wordt mogelijk gemaakt door de Voedselbank Haarlemmermeer. Ook op de 

woensdagochtend (inloopochtend “Kom Binnen”) na Dankdag kunnen er 

producten worden ingeleverd. 

Doet u ook mee? U kunt een keuze maken uit de producten op onderstaand lijstje 

en die dan meenemen naar de kerk op zondag 7 november, of op de woensdag 10 

november (tussen 10 en 12 uur). 
 

-Toiletpapier 

-Brinta 

-Visconserven 

-Houdbare melk 

-Corned beef 

(blik) 

-Vuilniszakken 

-Rijst 

-Groenten in blik 

-Chocopasta 

-Jam 

-Hagelslag 

-Pindakaas 

-Waspoeder 

-Afwasmiddel 

-Zonnebloemolie 

-Halvarine 

 
Wilt u geen snoep of alcohol inleveren?,  

Namens de commissie eredienst, Ria Bakker 
 

Agenda voor de komende week 

Maandag 08-11 14.00 uur      Diaconie/gemeente diaconaat 

Woensdag 10-11 10.00-12.00 uur   Inloop Kom Binnen! 

   20.00 uur      Moderamen 

Vrijdag 12-11 20.00 uur       VoiceMail 

Zondag 14-11 10.00 uur      ds. M. van Leerdam uit Amsterdam 
 

Corona maatregelen deze week (ook agendapunt moderamen) 

Bij binnenkomst en lopen in de kerk weer mondkapje op! 

In de kerk graag afstand van elkaar bewaren! 
 

Collecte voor diaconie en kerk   

We blijven uw financiële steun hard nodig hebben.  

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! 
 

Deze kerkbrief is gemaakt door Leo Kranenburg. 

Kijk voor meer informatie op: www.protestantsekerkhalfweg.nl’ 

 

 

http://www.protestantsekerkhalfweg.nl/


  

 

 

 


