
  

 
 

 

KERKBRIEF 
 

Protestantse gemeente 
te 

Halfweg-Zwanenburg 

 

 
 
 

 

Zondag, 27 februari 2022   10.00 uur  nr. 1749 
 

Voorganger  : Ds. Wim Zaagsma uit Hillegom 

Ouderling van dienst  : Annelies Klokman 

 Organist    : Arjen de Jong 

 Beamer / geluid en beeld : Robert Reemer / Leo Bakker 

Lector    : Petra Meijer-Mendrik 

 Oppas- / Kinderdienst  : 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. 

Orgelspel 

VOORBEREIDING 

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 

Aanvangslied: Lied 103: 1 en 3 

Zegen mijn ziel de grote naam des Heren 

Inkeer, Bemoediging en Groet 

Inleiding op de zondag 

Gebed om ontferming met acclamatie: 

Lied 301h: Kyrie eleison (2x) 

Danklied: Lied 276     Zomaar een dak 

HET  WOORD 

Gebed 

Inleiding op de lezingen 

1ste lezing: 1 Corintiërs 12: 12-14, 26-27  

Tussenzang: Lied 973 Om voor elkaar te zijn uw oog en oor 

2de lezing: Lukas 5: 17-26  

Luisterlied: Lied 533: 1, 2, 3 en 6  Daar komt een man uit Nazareth  

        https://www.youtube.com/watch?v=Fd8vhUIWLzY   

Preek  

Muzikaal meditatief moment  

Lied na de preek: Lied 970     Vlammen zijn er vele 

GEBEDEN  EN  GAVEN  

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

Collecte-aankondiging door de collectant van dienst 

TOT  SLOT 

Slotlied Lied 835: 1 en 4    Jezus ga ons voor 

Zegen  (Lied 431B: Amen) 

Orgelspel 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Fd8vhUIWLzY


  

 

De bloemen 

Mevr. A. Feijen-Olofsen, Troelstralaan 

 

Meeleven 

Astrid Feijen heeft te horen gekregen dat ze ernstig ziek is. 

Bij velen is ze misschien niet bekend, maar ze draaide de laatste tijd mee in 

het rooster van het verjaardagsfonds. 

Astrid zou het leuk vinden als u haar een kaartje wil sturen. 

Dat kan naar haar thuisadres in Zwanenburg. 

 

Bedankt 

Hartelijk dank voor de telefoontjes en kaarten die ik kreeg voor mijn 

verjaardag. Het werd hierdoor een leuke dag. 

Jacques Stoffels  

 

Hartelijk bedankt 

Cees en Tini Oostwouder danken eenieder die via een kaart, een bezoek, of 

een telefoontje aandacht heeft besteed aan de trouwdag en de verjaardag 

van Tini. Het waren beide mooie dagen die weer konden worden gevierd. 

Dat maakte de dagen tot een extra feest. Ze waarderen dit zeer. 

Voor een bezoekje bent u nog altijd van harte welkom.  

Wel graag vooraf even bellen. 

 

Bedankt 

Wij willen iedereen hartelijke bedanken voor de vele kaarten, de tekening 

van Michelle en Fabiënne en telefoontjes die wij kregen voor de verjaardag 

van Cor. De mooie bloemen die wij kregen van de kerk verhoogde de 

feestvreugde.             Groeten van Cor en Corrie Kranstauber  

 

Kerkdiensten: vrije inloop en koffiedrinken na afloop! 

Alle beperkingen voor het bijwonen van de kerkdiensten zijn opgeheven. 

De stoelen zijn weer teruggeplaatst in de kerk in rijen maar wel op wat 

grotere afstand van elkaar. In de zijbeuk aan de zuidkant staan de rijen nog 

op 1½ van elkaar. Als u nog op wat gepaste afstand van elkaar wilt zitten 

dan is dat daar mogelijk. 

Wel adviseert de PKN voorzichtig te blijven. 

Fijn is het dat het koffiedrinken na afloop ook weer mogelijk is. Dat stuk 

 

 

gemeentezijn werd node gemist. Wel verzoeken wij u om zoveel mogelijk 

te gaan zitten in de koffieruimte. 

 

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 is haar activiteiten begonnen op 21 

februari.  

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.  

Met een hartelijke groet, Heleen Broerse-Boterman 

 

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 

Dinsdag  01-03 10.15  Commissie Eredienst 

Woensdag 02-03 10.00-12.00 uur Inloop Kom Binnen! 

Zondag 06-03 10.00 uur  Mevr. Dr. C. Pumplun uit Amsterdam 
 

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!  
 

De collecte van 20 februari heeft opgebracht: 

- Diaconie € 83,75;  - Kerk  € 57,50 
 
Deze kerkbrief is gemaakt door Leo Kranenburg. De komende 4 weken zal 

Cora Gerritse de kerkbrief samenstellen. De kopij voor de kerkbrief kan 

gemaild worden naar kerkbrief@protestantsekerkhalfweg.nl. 

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

 

 

mailto:kerkbrief@protestantsekerkhalfweg.nl
http://www.protestantsekerkhalfweg.nl/


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De kracht van de natuur en de zwakte van een oude boom leverde een mooi 

plaatje op 


