
  

KERKBRIEF 
 

Protestantse gemeente 
te 

Halfweg-Zwanenburg 

 

 

Eeuwigheidszondag 
 

 

Zondag, 21 november 2021   10.00 uur  nr. 1735 
 

 Voorganger   : ds. Wilma van Rijn-Fennell 

Ouderling van dienst  : Gerda Adolf 

 Organist    : Hans Jütte 

Pianist    : Dick Meijer 

 Beamer / geluid en beeld : Robert Fennell 

 Lector    : Heleen Broerse 

 Muzikale medewerking : Leden van VoiceMail 

` Oppas- / Kinderdienst  : Niet aanwezig 

 Schaal collecte uitgang : Diaconie / Pastoraat 
 

Helaas geen koffiedrinken na afloop van de dienst  
 

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. 

 

Liturgie voor de Eeuwigheidszondag: zie bijlage 

 

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

Mevr. J.C. Steen-van Bueren, Kerspel, i.v.m. haar 85ste verjaardag,  

Dhr. F. Hoogendam, Iepenlaan, i.v.m. zijn 91ste verjaardag  

 

Bedankt voor alle meeleven 

Cees en Tini Oostwouder danken iedereen voor de mooie kaarten, de 

bloemen en alle andere vormen van aandacht en meeleven die ze in de 

afgelopen weken hebben ontvangen. 

Ze zijn er erg blij mee. Bezoek is nog steeds van harte welkom. 

Graag even bellen vooraf.  
 

Bericht van overlijden 

Op donderdag 11 november is overleden mevr. Irène Josine Simonne van 

Os (Troelstralaan 131) in de leeftijd van 83 jaar. Irène was een lieve, rustige 

vrouw. Ze woonde samen met haar dochter Josien en zo konden ze goed 

voor elkaar zorgen. Haar gezondheid werd steeds slechter en het laatste jaar 

ging ze meer in haar eigen wereld leven, maar Irene klaagde niet, ze 

onderging het. 

Dinsdag 16 november is er, na een plechtigheid in crematorium 

Haarlemmermeer in Nieuw-Vennep, afscheid van Irène genomen. 
 

Corona maatregelen 

Dienst 21 november zoveel mogelijk online 

De landelijke kerk heeft deze week de regels opnieuw aangescherpt. 

Daarom zijn er ook in onze gemeente weer nieuwe regels.  
 

Zondag 21 november 2021 zullen er al familieleden aanwezig zijn die dit 

kerkelijk jaar een dierbare hebben verloren. Wij willen u daarom vragen te 

overwegen om deze dienst online mee te vieren. Bent u zelf online niet 

verbonden? Vraag dan of u samen vrienden of familie deze dienst kunt 

bekijken op het internet.  

 
 



  

Woensdag welkom 

Heeft u behoefte aan gesprek? Wilt u andere mensen ontmoeten met een 

kopje koffie? En zou u deze week graag een kaarsje aan willen steken?  

Dat blijft allemaal mogelijk op woensdagochtend tussen 10 en 12 uur.  

 

Voicemail 

In deze dienst zou het koor Voicemail hun muzikale medewerking verlenen. 

Helaas is dat met de huidige afstandsregels niet mogelijk. Wij willen alle 

zangers en de dirigent hartelijk danken voor hun enthousiasme en 

betrokkenheid.  

 

Anderhalf meter, mondkapjes en ingetogen zingen 

De adviezen om thuis te blijven met klachten en regelmatig uw handen te 

wassen blijven.  

Vanaf woensdag is het advies opnieuw om anderhalf meter afstand te 

houden, mondkapjes te dragen wanneer u zich verplaatst.  

Ook wordt er geadviseerd om in het kerkgebouw op ingetogen wijze te 

zingen.  

 

Reserveren vanaf 28 november! 

Om er zeker van te zijn dat we geen mensen aan de deur moeten weigeren 

vragen we u weer te reserveren als u aanwezig wilt zijn bij de kerkdienst.  

Dit kan bij Heleen Broerse: 06-348 711 73. U kunt zich opgeven vanaf 

maandag 12.00 uur t/m vrijdag 12.00 uur. 

 

Geen koffiedrinken 

Onze ruimte in de koffiezaal is beperkt. Omdat we hier geen 1,5 meter 

kunnen waarborgen heeft het moderamen besloten dat wij de komende 

periode opnieuw geen koffie kunnen drinken in de kerk.  

Bij elkaar een kop koffie drinken stimuleren wij uiteraard van harte.  

 

Agenda voor de komende week 

Woensdag 24-11 10.00-12.00 uur   Inloop Kom Binnen! 

   20.00 uur      Kerkenraad (zoom meeting!) 

Vrijdag 26-11 15.30 uur      Cie Eredienst deelgroep 

          Voorbereiding Kerstnachtdienst 

Zondag 28-11 10.00 uur      ds. Wim Zaagsma uit Hillegom, 

     Eerste Advent 

 

Collecte Pastoraat Omzien naar elkaar 

In het pastoraat draait het om nabijheid. En juist dat was lastig in coronatijd. 

Nieuwe vormen van liefdevolle aandacht werden bedacht. Het pastorale 

werk deed er meer dan ooit toe.  
 
In Nederland werken er zo’n 500 geestelijk verzorgers vanuit de 

Protestantse Kerk in het pastoraat buiten de plaatselijke gemeenten, in 

onder meer de zorg, de scheepvaart, de krijgsmacht en de luchthaven. Daar 

maken zij de kerk zichtbaar. 

Ook veel gemeenteleden hebben daarin als vrijwilliger een rol. Om hen toe 

te rusten in hun pastorale taken ontwikkelt de Protestantse Kerk trainingen 

en materialen, zoals 'De kleine kleine gids voor onderling pastoraat’. Ook 

voor kerkenraden en predikanten verschijnt er materiaal, zoals de 

handreiking ‘Mens tot het einde’, over de begeleiding van mensen met 

dementie, hun naasten en hun zorgverleners. 

Met uw bijdrage aan de collecte steunt u de Protestantse Kerk in het 

ontwikkelen van pastorale trainingen en toerustingsmaterialen. Geef aan de 

collecte of maak een bijdrage over op NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. 

Protestantse Kerk (of naar het hieronder vermelde rekeningnummer van de 

kerkrentmeesters) o.v.v. Pastoraat. 
 
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/


  

 

Liturgie 

Eeuwigheidszondag 

21 november 2021, 10.00 uur 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Protestantse gemeente 

te 

Halfweg-Zwanenburg 
 

Voorganger:         ds. Wilma van Rijn-Fennell 

Organist:          Hans Jütte 

Pianist         Dick Meijer 

Vocale begeleiding:   Leden van VoiceMail 

Ouderling van dienst:  Gerda Adolf 

Lector:         Heleen Broerse 

 

Thema: Voor alles is een tijd 
 

Orgelspel: Pastorale, BWV 590, J.S. Bach.(1685-1750) 

 

BEGINNEN 

 

Welkom door ouderling van dienst 

 
We luisteren naar: Met open armen – Schrijvers van gerechtigheid  

  

 

Kom, als je honger hebt of dorst. 

Hier kun je eten, deel met ons. 

Kom met je tranen en je pijn. 

Hier is het goed, hier mag je zijn. 

Met open armen word je ontvangen. 

Kom, als je moe bent van je vlucht. 

Hier ben je veilig, hier is rust. 

Kom, met je wanhoop en verdriet. 

Hier mag je weer een toekomst zien. 

Met open armen word je ontvangen. 
 

Refrein:  Welkom in Gods huis. (3x) 

Welkom, welkom thuis. 

 

Kom met je leegte en je angst. 

Hier word je liefdevol omarmd. 

Kom maar, als niemand je verstaat. 

Hier is een plek voor jouw verhaal. 

Met open armen word je ontvangen. 
 

Refrein: 2x   Welkom ……. 

 

Gemeente gaat staan  

 

 

 



  

 

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 de eeuwigheid, 

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

Vg: Vrede, liefde en gerechtigheid van God 

voor u en de wereld, nu en altijd. 

Allen: Amen 
 

Gemeente gaat zitten 

 

We luisteren naar: 91A 1 en 3  

Wie in de schaduw Gods mag wonen 

 

Kyriegebed 

 

We zingen: Glorialied 886 Abba Vader 

 

LEZEN 
 

Gebed bij het openen van de Bijbel 
 

Eerste lezing Verlangen – Christa (21)  
 

God, wat zou het leven zijn als Jij er niet was? 

Als Jij er niet was,  

zou ik het niet begrijpen: 

waarom de zon opgaat en ondergaat, al eeuwenlang 
 

En ik zou niet begrijpen 

waarom ik de lucht zie 

en huil. 
 

Ik zou niet begrijpen 

dat heel mijn mijn leven  

één verlangen is 

naar Jou 

 

We luisteren naar een orgelbewerking van Psalm 23 

 

Tweede lezing: Prediker 3: 1-15 

 

We zingen: 845 1, 2 en 3   Tijd van leven 

 

Overdenking 

 

Muziek:  
              Koraalvoorspel Wachet auf ruft uns die Stimme, BWV 645. J.S. Bach 

 
We luisteren naar Wat de toekomst brengen moge - Reisgenoten 

 
 

Wat de toekomst brengen moge, U geleidt mij aan Uw hand.  

Moedig sla ik dus mijn ogen naar het onbekende land.  

Leer mij volgen met mijn vragen; Vader, wat U doet is goed!  

Leer mij slechts het heden dragen met een rustig, .. 

..kalme moed! 
  

Laat mij niet mijn lot beslissen: zo ik mocht, ik durfde niet.  

Ach, hoe zou ik mij vergissen, Als U mij de keuze liet!  

Wil mij als een kind behand'len, dat alleen de weg niet vindt.  

Neem mijn hand in Uwe handen en geleid mij als een kind.  
 

Waar de weg mij brengen moge, aan mijn Vaders … 

…trouwe hand  

loop ik met mijn ogen open naar het onbekende land. 

 

GEDENKEN 

 

Inleidende woorden 

 

 

 

 

 



  

 

Gedicht Gedenkdag – Sytze de vries 
 

Vandaag zal ik met liefde aan je denken. 

Met bloemen schrijf ik weer opnieuw jouw naam. 

De schimmen van ‘t verleden blijven wenken, 

maar ik heb jou beloofd om door te gaan. 
 

Jouw naam herhaalt zich in al mijn gebeden. 

En veel van wat ik bid is godgeklaagd. 

Toch ligt de toekomst voor mij hier en heden. 

Omdat jouw nagedachtenis dat van mij vraagt.  
 

Gedenken van de namen  
 

We luisteren naar: Als alles duister is. 

 
01-01-2021 Gijsbert Hoeve      70 jaar 

30-01-2021 Albertje van der Meer-Vuijst   90 jaar 

14-02-2021 Willem Jan Hendrik Lem    83 jaar 

15-02-2021 Hendrika Dina Groothuis–Smit    82 jaar 

03-03-2021 Jan Bos       91 jaar 

15-03-2021 Cornelis Adriaan van Oeveren   68 jaar 

24-03-2021 Pieternella Adriana van der Schaaf–Priem  76 jaar 

27-03-2021 Fransina Hendrika Bijma-Haver   95 jaar 

04-05-2021 Theresia Arnolda van Veldhuijsen–Dankelman 94 jaar 

07-07-2021 Gijsbert Maarten Oostwouder   59 jaar 

23-07-2021 Gerritje van Elderen–Rosenboom    86 jaar 

10-08-2021 Willem Mels      82 jaar 

07-10-2021 Janna Keddeman     90 jaar 

09-11-2021 Irène Josine Simonne van Os    83 jaar 

 

We ontsteken een kaars voor iedereen die niet genoemd is, 

maar voortleeft in ons hart. 

 

 

 

DELEN 

 

Dankgebed, voorbeden, stilgebed onze vader 

 

We luisteren naar: Lied 1006   Onze Vader  

 

Collecte aankondiging  

 

GEZEGEND OP WEG 

 

Gemeente gaat staan 

 

We zingen: 425 Vervuld van uw zegen 

Zegen 

 

Orgelspel:    Fuga, BWV 531, J.S. Bach 

 

 

Collecteschalen bij de uitgang: 1e Diaconie, 2e Pastoraat 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 


