
  

 
 

 

KERKBRIEF 
 

Protestantse gemeente 
te 

Halfweg-Zwanenburg 

 

 
Heilig Avondmaal 

 
 

Zondag, 20 februari 2022   10.00 uur  nr. 1748 
 

Voorganger  : Ds. Gerben van Manen uit A’dam 

Ouderling van dienst  : Heleen Broerse 

 Organist    : Hans Jütte 

 Beamer, geluid en beeld : Onno Bart 

Lector    : Bas Monster 

 Oppas- / Kinderdienst  : Niet aanwezig 

 Collecten    : Diaconie / 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. 

Vandaag zullen we bij de viering van het Heilig Avondmaal op onze stoelen 

blijven zitten. Brood en wijn zullen worden rondgebracht door leden van de 

Diaconie. Wijn/druivensap zal worden aangereikt in aparte bekertjes. 

Orgelspel      Passacaglia: Dietrich Buxtehude (1637-1707) 

 

VOORBEREIDING 

 

• Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 

 

   Lied 84: 1 en 3 

 

• Inkeer, Bemoediging en Groet 

 

• Gebed om ontferming: Maak ons hart onrustig God  
https://www.youtube.com/watch?v=FQ4uMlBdUOY 

 

   Glorialied: Lied 305 

 

HET  WOORD 

• Gebed om de heilige Geest 

 

• Bijbellezing (NBV): Johannes 2:13-25 

 

   Lied 187 

 

• Uitleg en verkondiging 

 

Orgelspel     Final uit Fantaisie, César Franck (1822-1890) 

 

   Lied 827 

 

GEBEDEN  EN  GAVEN  

• Dankgebed en voorbeden 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FQ4uMlBdUOY


  

 

• Collecte-aankondiging door de collectant van dienst. 

 

• De diakenen maken de tafel gereed 

De beamer gaat uit, het vervolg staat in de kerkbrief uitgewerkt. 

 

MAALTIJD  VAN  DE  HEER 

 

• Nodiging 

Vandaag zullen wij, in navolging van velen die ons daarin al eeuwenlang 

zijn voorgegaan, de maaltijd van de Heer vieren. De apostel Paulus schreef 

in 1 Korintiërs 10: 16, 17 (BGT) het volgende: 

‘16 Als wij als christenen bij elkaar komen, danken we God voor de beker 

met wijn. En we delen samen het brood. Zo vormen we een eenheid met 

elkaar. Het is een eenheid van mensen die bij Christus horen, en gered 

worden dankzij zijn dood. 17 Samen vormen we één geheel, omdat we 

samen van dat brood eten.’ 

 

Christus zelf nodigt ons uit om deel te nemen aan zijn Maaltijd. U bent en 

jullie zijn van harte welkom. Laten we onze verbondenheid met Hem en 

met elkaar uitdrukken door samen brood en wijn te delen. Dat doen wij 

vandaag zittend op onze stoelen. 

 

• Vredegroet: we wensen elkaar op afstand ‘de vrede van Christus’.  

 

• Tafelgebed (1e deel) 

V: We richten onze harten naar de HEER. 

A: ZOALS BLOEMEN ZICH RICHTEN NAAR DE ZON.  

V: God is licht. 

A: ER IS IN HEM GEEN SPOOR VAN DUISTERNIS. 

V: Loof de HEER! 

A: WIJ PRIJZEN ZIJN HEILIGE NAAM! 

 

V: Wij danken U voor wie U was en bent en zijn zal:  

liefdevol en trouw, genadig en rechtvaardig,  

als een spoor van licht door alle tijden heen.  

 

 

 

 

In het begin – de aarde was onherbergzaam en verlaten –  

liet U de duisternis wijken voor het licht.  

 

Toen het volk Israël door de woestijn trok,  

ging U hen lichtend voor, als een vuur in de nacht.  

 

Steeds weer, in alle seizoenen van ons leven, bent U ons licht en heil,  

zoals David in zijn Psalmen bezong.  

 

Voor Jezus, uw licht voor onze wereld, danken wij U,  

voor wie Hij was en is en zijn zal, een lichtend voorbeeld voor ons allen.  

 

Daarom, HEER onze God, stemmen wij met hart en ziel in met het loflied 

van allen die getuigen van uw licht, in de hemel en op de aarde, door U toe 

te zingen:  

 

Lied 985: 1, 3 

1. Heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven 

boven ons mensen: de naam van God de Heer! 

Heilig, heilig, heilig, Schepper van de wereld,  

mensen beneden zingen U ter eer! 
 
3. Heilig, heilig, heilig, bron van alle leven, 

bloemen en bomen en al wat adem heeft! 

Heilig, heilig, heilig, Vader van ons allen, 

eerste en laatste, U dankt al wat leeft! 

 

• Tafelgebed (2e deel)  

V: Goede God, wij danken U voor Jezus Christus,  

want Hij is het die verzoening brengt voor onze zonden,  

en niet alleen voor die van ons, maar voor de zonden van de hele wereld.  

 

Hij gaat ons lichtend voor op de weg van ‘er zijn voor elkaar’,  

tot het uiterste was Hij ons daarin tot voorbeeld,  toen Hij in de nacht van de 

overlevering het brood genomen heeft, daar de dankzegging over uitsprak, 

het gebroken heeft, aan zijn discipelen gaf en zei:  

‘Neemt en eet, dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Doet dit tot 

mijn gedachtenis.’  

 



  

 

Zo heeft Hij ook de beker genomen, daar de dankzegging over 

uitgesproken, hem rondgegeven en gezegd:  

‘Drinkt allen daaruit, deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed  

dat voor u en voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden.  

Doet dit, zo dikwijls u die drinkt, tot mijn gedachtenis’. 

 

A: ZIJN DOOD GEDENKEN WIJ, 

ZIJN OPSTANDING BELIJDEN WIJ, 

ZIJN TOEKOMST VERWACHTEN WIJ. 

MARANATHA! 

 

• Gebed om de heilige Geest, aansluitend bidden we samen Onze Vader 

 

• We delen brood en wijn 

 

  Psalm 136: 1, 4, 11 (De nieuwe Psalmberijming, 2015) 
 

1. Prijs de hoogverheven HEER,  4. Hij schiep sterren, zon en maan,  

Hij is goed, geef Hem de eer!  wees de wegen die zij gaan. 

Want zijn liefde blijft altijd,   Want zijn liefde blijft altijd,  

Hij is trouw in eeuwigheid.   Hij is trouw in eeuwigheid. 
 

11. Steeds heeft Hij aan ons gedacht,  

ons bevrijd en hulp gebracht. 

Want zijn liefde blijft altijd, 

Hij is trouw in eeuwigheid. 

 

• Dankgebed  

 

TOT  SLOT 

Lied 425 

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen 

van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord, 

in Christus verbonden, tezamen gezonden  

op weg in een wereld die wacht op uw woord.  

Om daar in genade uw woorden als zaden 

te zaaien tot diep in het donkerste dal, 

door liefde gedreven, om wie met ons leven 

uw zegen te brengen die vrucht dragen zal. 

 

• Zegen 

 

Orgelspel    Koraal-improvisatie Nun danket alle Gott, 

     Sigfrid Karg-Elert (1879 - 1933) 

 

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

De bloemen 

Dhr. C. Kranstauber, Houtrijkstraat, i.v.m. zijn 90ste verjaardag  

Dhr. en mevr. Jongbloed-Wuite, Weth. Rijkeboerweg,  

i.v.m. hun 40 jarig huwelijk 

 

Meeleven 

Dhr. Bloos is opgenomen in het woonzorgcentrum. 

Het adres is  Woonzorgcentrum Klein België 

Afd. Brussel kamer 208, 

Belgiëlaan 3 

2034 AV Haarlem. 

We wensen dhr en mevr. Bloos heel veel sterkte toe in deze moeilijke tijd. 

 

Mevr. Agterhof – v.d. Schaaf heeft al geruime tijd last van Ischias. Ze heeft 

veel pijn. We hopen dat de medicijnen helpen en dat ze weer snel mag 

opknappen. 

Dhr. S. Stammis heeft in het VU gelegen en is nu voor revalidatie in het 

Zonnehuis Amstelveen. 

Adres  Groenelaan 7,1186 AA Amstelveen. 

3de etage kamer 11. 

We wensen beide een voorspoedig herstel toe. 
 

Een kaartje of bezoekje zullen ze zeer op prijs stellen 

Met vriendelijke groet, Grietje Monster 

 

Zwangerschapsverlof 

Vanaf 7 februari ben 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 
 



  

 

Pastoraat in de komende maanden 

Tijdens het zwangerschapsverlof van ds. Wilma van Rijn-Fennell zijn er 4 

uren per week pastoraat beschikbaar ter vervanging. 

Dominee Gonja van 't Kruis uit Rijsenhout heeft zich daarvoor beschikbaar 

gesteld. Daar zijn we erg blij mee. 

Zij start haar activiteiten al in de komende week. 

Gerda Adolf zal haar in eerste instantie wegwijs maken. Voor aanvraag van 

pastorale hulp kunt u het bekende telefoonnummer gebruiken: 06 

23638219. Dit nummer wordt tijdelijk door Gerda Adolf beheerd. Het 

nummer staat ook in het kerkblad. 

Met een hartelijke groet, Heleen Broerse-Boterman 
 

Predikantswisseling 20 februari 
Helaas kon ds. Nellie van Voornveld niet voorgaan in de dienst van vandaag 

(zondag 20 februari). Fijn is dat haar man ds. Gerben van Manen bereid was 

om de dienst over te nemen. 

 

Zondag 20 februari: laatste zondag met reservering 

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. 

 

Vanaf zondag 27 februari 

Geen reservering meer nodig voor het bijwonen van onze kerkdiensten. 

Koffiedrinken na afloop van de dienst is weer mogelijk! 

 
Reactie PKN op persconferentie 15 februari 

Het moderamen is zeer verheugd dat er vanaf vrijdag 25 februari geen 

beperkende maatregelen meer gelden voor het kerkelijk leven. 

Ds. Marco Batenburg, preses generale synode: "Ik hoop en bid dat het 

gemeenteleven weer met enthousiasme wordt opgestart. De kerk is niet 

alleen de plek waar we God ontmoeten, maar ook elkaar. De 

geloofsgemeenschap is essentieel voor ons geloofsleven."  

Het moderamen stemt van harte in met het advies dat het CIO op 16 

februari heeft gegeven. Wel geeft het moderamen als aandachtspunt mee dat 

het goed is om rekening te houden met mensen met een kwetsbare 

gezondheid. Door bijvoorbeeld - net als in september 2021 - in de kerk een 

 

vak in te richten waar mensen nog steeds anderhalve meter afstand kunnen 

houden. 

Wel zal het hanteren van de basisregels belangrijk blijven en ook het zorgen 

voor voldoende ventilatie. Ook een goede routing in het kerkgebouw blijft 

een aandachtspunt. 
 

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.  

 

Agenda voor de komende week 

Maandag 21-02 20.00 uur  College van Kerkrentmeesters 

Woensdag 23-02 10.00-12.00 uur Inloop Kom Binnen! 

  19.30 uur  Kerkenraad 

Zondag 27-02 10.00 uur  Ds. W. Zaagsma uit Hillegom 
 

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!  

 

Collecte opbrengsten 

De collecte van 6 februari heeft opgebracht: 

- KiA Werelddiaconaat €   97,70 

- Spaardoosjes   €   57,67 

- Kerk    € 106,65 

 

De collecte van 13 februari heeft opgebracht: 

- KiA Noodhulp Nepal €   52,00 

- Kerk    €   44,65 
 
 
 
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. 
 

https://www.cioweb.nl/einde-aan-beperkende-maatregelen-voor-kerkelijk-leven-vanaf-25-februari-a-s/
https://www.cioweb.nl/einde-aan-beperkende-maatregelen-voor-kerkelijk-leven-vanaf-25-februari-a-s/
mailto:kerkbrief@protestantsekerkhalfweg.nl
http://www.protestantsekerkhalfweg.nl/


  

 

 
 

persfoto ds. Gonja van ’t Kruis. Predikant van PG Rijsenhout. 

 

Vanaf de komende week is ds. Gonja van ’t Kruis voor 4 uur per week voor 

onze gemeente beschikbaar voor pastoraal werk.  
 


