
  

 
 

 

KERKBRIEF 
 

Protestantse gemeente 
te 

Halfweg-Zwanenburg 

 

 
Thema: Smaakmakers 

 
 

Zondag, 6 februari 2022   10.00 uur  nr. 1746 
 

Voorganger  : Ds. Wilma van Rijn-Fennell 

Ouderling van dienst  : Gerda Adolf 

 Organist    : Hans Jütte 

 Beamer, geluid en beeld : Robert Fennell-van Rijn 

Lector    : Grietje Monster 

 Oppas- / Kinderdienst  : Niet aanwezig 

 Collecten    : KiA Werelddiaconaat / Kerk 
 

 

 
 

 

 

 

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. 

 

Thema: Smaakmakers 

  Orgelspel        Cantabile, César Franck. (1822-1890)  

    2022 is César Franckjaar op orgelgebied. 

 

BEGINNEN  

Mededelingen door ouderling van dienst  

Lied Psalm 24: 1 en 2      De aarde en haar goedheid  

Bemoediging en groet 

Onze hulp is in de naam van de Ene God, 

A: die hemel en aarde gemaakt heeft.  

Die trouw is in de eeuwigheid  

A: 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 

A: Amen 

Inleiding 

Lied Psalm 24: 4 

Kyriegebed 

Glorialied: 718   God die leven hebt gegeven  (filmpje) 

LEZEN 

Gebed bij het openen van het Woord 

Eerste lezing: Jesaja 58: 6-10 



  

 

Lied: 841: 1 en 2      Wat zijn de goede vruchten 

Tweede lezing: Matteus 5: 13-16 

Lied 838: 1 en 3       O Grote God, die liefde zijt 

Overdenking 

 

Orgelspel    Koraalvoorspel Ich ruf´ zu dir, Herr Jesu Christ.  

                    BWV 639, Joh. Seb. Bach ( 1685-1750). 

 

DELEN 

Dank- en voorbeden, stilgebed en Onze Vader 

Collecte-aankondiging  

Lied 801    Een toekomst vol van hoop – Sela (filmpje) 

GEZEGEND OP WEG 

Slotlied: 416    Ga met God 

Gemeente gaat staan  

Zegen 

A: Amen (431B) 

Orgelspel   Fantasie-toccatine Psalm 33, Zingt vrolijk, heft  

                  de stem naar boven, J. Zwart (1877-1937). 

 

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

 

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

Mevr. W. Stol-Luijt, Plesmanplein 10, Haarlem, i.v.m. haar 94ste verjaardag 
 

Er is een witte roos voor Martijn en Tanja Monster i.v.m. de geboorte van 

hun zoon Naud. Hij is het broertje van Luuk en Max en kleinzoon van Bas 

en Grietje Monster. 

 
Bedankt 

Lieve mensen, Hierbij een lief bedankje voor alle attenties per post, mail en 

telefoon ter gelegenheid van onze verjaardagen. Het deed ons goed. 

Veel goede wensen voor iedereen ! 

Met hartelijke groet, Pieter en Els van Staaveren 

 

Bedankt 

Ik was blij verrast dat zondagmorgen Itie Joosse aanbelde met een prachtig 

boeket bloemen. Een mooi gebaar van de kerk waar ik erg blij van werd. 

We hebben gezellig samen een kopje koffie gedronken en even bijgepraat. 

Gelijk wil ik ook iedereen bedanken die mij de afgelopen maanden, na het 

overlijden van mijn moeder, hebben gesteund met kaarten, telefoontjes en 

bezoekjes. Het doet mij erg goed en steunt mij om door deze moeilijke tijd 

te komen.                                      Josien van den Brink  
 

Zwangerschapsverlof 

Vanaf 7 februari ga ik met zwangerschapsverlof. Dit betekent dat ik de  

komende maanden geen werkzaamheden voor de gemeente uitvoer. 

Voor vragen kunt u contact opnemen met leden van de kerkenraad. 

Het pastorale nummer 06-2363 8219 zal beschikbaar blijven om mee te 

appen of te bellen.    Ds. Wilma van Rijn-Fennell 
 

Weer fysieke kerkdiensten 

Naar aanleiding van de nieuwe adviezen van de PKN kunnen wij vanaf 

vandaag de fysieke kerkdiensten weer starten. Onze belangrijkste regels: 

- Van tevoren reserveren blijft nodig. 

U kunt hiervoor contact opnemen met Heleen Broerse, 06 - 348 711 73. 

- Wanneer we bewegen in de kerk dragen we een mondkapje. 

- Zingen mag 'ingetogen'. 

- We kunnen nog niet koffiedrinken samen, i.v.m. 1,5 m afstand houden. 

- Blijf thuis als u klachten hebt. 

We begrijpen dat het nog niet helemaal is, zoals we willen, maar zijn dankbaar 

dat we weer samen kunnen komen in de kerk.  

Ds. Wilma van Rijn-Fennell 

 

Kerkbalans 2022: Geef vandaag voor de kerk van morgen.  

Het voorlopig resultaat 

Hartelijk dank aan iedereen die heeft bijgedragen aan de actie Kerkbalans 

2022. Vooral grote dank aan de lopers die hebben gezorgd dat alle 



  

 

enveloppen zijn rondgebracht en daarna de antwoordenveloppen weer 

hebben verzameld, zodat ik de toezeggingen in het systeem heb kunnen 

invoeren.  

Ook een hartelijke dank aan u als gever. We zijn blij dat u ook dit jaar 

financieel wil bijdragen om de werkzaamheden van onze kerk in Halfweg-

Zwanenburg door te laten gaan. 

 

We kregen tot nu toe 173 toezeggingen voor een totaalbedrag van € 

58.464,=. Dit is een mooi bedrag, waar we blij mee zijn. Maar, we hopen 

dat dit bedrag nog hoger wordt, dus al u nog geen bijdrage heeft toegezegd 

(er zijn ongeveer 210 brieven rondgebracht), dan hopen we natuurlijk dat u 

dat alsnog wilt doen. Het kan nog! 

Het rekeningnummer is: NL 47 RABO 0373 7090 72 

Namens de kerkrentmeesters, Cora Gerritse 

 

Werelddiaconaatszondag - Goed boeren in een lastig klimaat in 

Oeganda - 

In het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om voedsel te verbouwen. 

De regen valt steeds grilliger door de wereldwijde klimaatverandering. 

Soms is er droogte, soms staan de velden onder water. Samen met de Kerk 

van Oeganda steunt Kerk in Actie boerengezinnen in hun strijd om het 

dagelijks bestaan. Ze leren nieuwe landbouwtechnieken en bewaren hun 

oogst beter. Ze vormen coöperaties en spaargroepen. Iedereen legt geld in 

en om de beurt kan iemand het hele bedrag gebruiken voor een grotere 

(landbouw)investering. Daarmee krijgen boerinnen en boeren de slagkracht 

om hun productie te verhogen. Ze maken energiezuinige ovens, planten 

bomen om erosie te voorkomen, leggen visvijvers aan en gaan bijen 

houden. Dat is goed voor mens èn natuur. Steunt u boerengezinnen in 

Noord-Oeganda via de collecte in de kerk, zodat ze droogte en 

overstromingen het hoofd kunnen bieden?  

U kunt ook digitaal uw bijdrage overmaken via NL 89 ABNA 0457 457 

457 t.n.v. Kerk in Actie (of naar het in de kerkbrief vermelde 

rekeningnummer van de diaconie) o.v.v. landbouw Oeganda. 

Kijk voor meer informatie op: www.kerkinactie.nl/boerinoeganda.  

 

 

 

 

 

Spaardoosjes 

Vandaag kunt u uw spaardoosje inleveren en weer een nieuw exemplaar 

meenemen. Hartelijke groet namens de ZWO-commissie, Ellen Oostwouder 

 

Kerkblad februari: correctie 

In het kerkblad van februari staat abusievelijk vermeld dat R. Zeldenrijk is 

verhuisd. Dat is niet het geval. Onze excuses voor deze verkeerde PKN 

melding vanuit Utrecht. 
 

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.  

 

Kerkdienst gemist 

De kerkdienst van 19 december, waarin ds. Marijke Gehrels voorging, was 

door technische problemen niet goed opgenomen en kon niet worden 

bekeken. Inmiddels heeft Onno Bart wel de geluidsopname van deze dienst 

op kerkdienst gemist geplaatst, zodat deze kan worden beluisterd.  

Onze dank daarvoor. 

 

Hoofddorpse Oecumenelezing maandag 14 februari a.s. om 20.00 uur. 

Om de oecumene in Hoofddorp impulsen te geven, organiseert de Raad van 

Kerken Hoofddorp elk jaar een Hoofddorpse Oecumenelezing.  

Dit jaar zal Miranda Klaver vertellen over hoe in Nederland (en wereldwijd) 

de Evangelische beweging en Pinksterbeweging kerken en gelovigen 

veranderen. Miranda Klaver is hoogleraar aan de Vrije Universiteit en is 

 

gespecialiseerd in de Evangelische beweging en de Pinksterbeweging. Na 

de lezing is er ruimte voor gesprek.  

De bijeenkomst is op maandag 14 februari 20.00 uur-21.30 uur in De 

Lichtkring, Lunenburgdreef 70, Hoofddorp. De lezing zal ook via Kerktv  

 

De Lichtkring worden uitgezonden via 

https://pghoofddorp.nl/media_lichtkring/lichtkring  

We hadden een tijdlang gedacht dat de lezing alleen via Kerktv zou kunnen 

worden uitgezonden, maar er kan nu ook live-publiek zijn. Graag wel van te 

voren aanmelden, bij mij of via dit formulier: 

https://pghoofddorp.nl/nieuws/pgh/pgh_aanmelden   

http://www.kerkinactie.nl/boerinoeganda
https://pghoofddorp.nl/media_lichtkring/lichtkring
https://pghoofddorp.nl/nieuws/pgh/pgh_aanmelden


  

 

Ook online is er de mogelijkheid om vragen te stellen. 

De lezing lijkt me mede van belang met het oog op het gesprek tussen de 

meer Evangelische kerken in de Haarlemmermeer en de andere. 

Met hartelijke groet, Coen Wessel 
 

Collecte opbrengst 30 januari 

- Diaconie  € 59,75 

- Jong Protestant € 56,25 
 

Collecten 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!  
 

Agenda voor de komende week 

Woensdag 09-02 10.00-12.00 uur Inloop Kom Binnen! 

  20.00 uur  Moderamen 

Zondag 13-02 10.00 uur  Mevr. ds. G. van ’t Kruis, Rijsenhout 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Deze kerkbrief is gemaakt door Leo Kranenburg. De kopij voor de 

kerkbrief kan gemaild worden naar  kerkbrief@protestantsekerkhalfweg.nl. 

Kijk voor meer informatie op: www.protestantsekerkhalfweg.nl. 
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1924-1925  Bouw van de Hervormde Kerk in Halfweg 

 

 

 

 

 


