
  

 
 

 

KERKBRIEF 
 

Protestantse gemeente 
te 

Halfweg-Zwanenburg 

 

 
3e zondag 40-dagentijd 

 

 
 

Zondag, 20 maart 2022   10.00 uur  nr. 1752 
 

Voorganger : Mevr. dr. Cristina Pumplun, 

  uit Amsterdam 

Ouderling van dienst  : Heleen Broerse 

 Organist    : Hans Jütte 

 Beamer / geluid en beeld : Robert Reemer / Leo Bakker 

Lector    : Gré Gijzen 

 Oppas- / Kinderdienst  : Aanwezig 

 Collecten    : KiA 40-dagentijdcollecte / Kerk 
 

 

Na de dienst zijn we van harte welkom voor 

een kop koffie, thee of een glas limonade 

 

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 

Fuga, BWV 578, J.S. Bach (1685-1750) 

 

VOORBEREIDING 
 
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 
 

Lied: Psalm 103: 1, 3, 5 

(Zegen mijn ziel de grote naam des Heren) 

 

Inkeer, Bemoediging en Groet 
 
Inleiding op de zondag 
 
Gebed om ontferming 

Lied: 281: 1, 2, 4  

(Wij zoeken hier uw aangezicht) 
 
HET  WOORD 

Gebed om de heilige Geest 
 
Met het lichtje naar de kinderdienst 
 
Eerste lezing: Romeinen 5: 1-5 

Lied: 966: 1 en 4  

(Het heil des hemels werd ons deel) 

 

Tweede lezing: Lucas 13: 1-9 

Lied : Veertigdagenlied: 1 en 3 
(Tekst Herman Koetsveld, melodie: Evan Bogerd) 

 



  

 

3. Wat toeval is, wat oorzaak 

wat schuld aan wat gebeurt? 

Maar Jezus laat het open 

dat wat ons hart verscheurt. 

Hij raadt ons om geduldig 

verlangend werken, doen 

zo vruchtbaar blijven leven 

naar morgen: ’t oogstseizoen. 

 

Uitleg en verkondiging  

 

Orgelspel: Andante opus 104 no. 4, M.E. Bossi (1861 – 1925) 

 

Lied: 841: 1, 2, 3, 4  

(Wat zijn de goede vruchten) 

 

GEBEDEN  EN  GAVEN 
 
Afkondiging van overlijden 

Lied 961 Niemand leeft voor zichzelf 

Niemand leeft voor zichzelf 

Niemand sterft voor zichzelf 

Wij leven en sterven voor God onze Heer 

Aan Hem behoren wij toe.             

 

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

 

Collecte aankondiging 

Kinderen komen terug 
 

TOT  SLOT 

Lied: (staande) 418: 1, 2, 3  

(God schenk ons de kracht) 
 

Zegen, besloten met zingen van lied 431 b 

Orgelspel 

Preludium & Fuga, G.Böhm ( 1661-1733) 

 

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

Dhr. en mevr. Hoogland - v.d. Leek, Kastanjelaan, i.v.m. hun 62 jarig-

huwelijk  

Dhr. en mevr. Bloos - Vlug, Amsterdamsestraatweg, i.v.m. hun 61 jarig-

huwelijk 
 

Bedankt 

Wij willen graag even bedanken voor het mooie kleurrijke boeket bloemen 

welke wij zondag mochten ontvangen. Dat doet een mens goed in moeilijke 

tijden. Frits en Gré Hoogland bleven gezellig een kopje koffie drinken. 

Hartelijke groet, Ger en Janny van Smeerdijk 

 

Hierbij dank ik u hartelijk voor het medeleven en ‘beterschaps’-kaarten die 

ik tijdens mijn ziekenhuisopname en revalidatie in het “Zonnehuis” in 

Amstelveen mocht ontvangen. Ik ben gezond weer thuis. 

Simon Stammis 

 

Berichten van overlijden 

In de dienst van zondag 13 maart werd een bericht van overlijden in onze 

protestantse gemeente afgekondigd: 
 
Op 6 maart is overleden Elisabeth Henrica Kempe - van Gelder in de 

leeftijd van 87 jaar. Op 10 maart is in kleine kring afscheid van haar 

genomen in crematorium Westgaarde.  

 

Collecte Oekraïne 

De collecte van volgende week 27 maart is bestemd voor de hulp aan de 

vluchtelingen en slachtoffers van het oorlogsgeweld in Oekraïne. 

U kunt uw bijdrage ook overmaken op rekening NL89 ABNA 0457 457 

457 t.n.v. Kerk in Actie Utrecht o.v.v. Noodhulp Oekraïne, 

of op het rekeningnummer van de diakonie o.v.v. Noodhulp Oekraïne.  

Al vast hartelijk bedankt. 

Met vriendelijke groet, namens de diakonie, Bas Monster 

 

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.  
 



  

 

Elke woensdag- en zondagochtend kunnen in de ronde mand bij de ingang 

van de kerk producten voor de voedselbank worden ingeleverd. 

 

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 mtr. 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 inmiddels 

begonnen. 

Gerda Adolf zal haar in eerste instantie wegwijs maken.  

Voor aanvraag van pastorale hulp kunt u het bekende telefoonnummer 

gebruiken: 06- 23 63 82 19.  

Dit nummer wordt tijdelijk door Gerda Adolf beheerd.  

Met een hartelijke groet, Heleen Broerse-Boterman 

 

Paasviering gemeente diaconaat op donderdag 7 april 2022 

Na 2 jaar "Corona stilte" zijn we blij en dankbaar dat het nu gelukkig weer 

mogelijk is een Paasmiddag te houden voor onze senioren en 

belangstellenden. We hopen dan bij elkaar te komen in de week vóór de 

"Stille Week" van Pasen. U wordt hiervoor van harte uitgenodigd   

op donderdag 7 april a.s. De kerkdeur is open om half 3 n.m. 

Zoals we gewend zijn wordt u ontvangen met koffie of thee met wat 

lekkers. 

Om 3.00 uur beginnen we met een Paasliturgie. We zingen Paasliederen 

begeleid met pianomuziek. Ook wordt een kort Paasverhaal gelezen.  

 

 

 

Na de pauze verwennen we u met een glaasje tokkelroom en kunnen we 

met elkaar nog even napraten. Aan het einde kunt u nog genieten van een 

drankje en hapjes. Ca. half 6 denken we af te sluiten.  

Het is fijn om elkaar weer te kunnen ontmoeten en als ouderen samen te 

zijn. 

U kunt zich opgeven bij Gré Gijsen (tel. 6152731) of bij Betsy Geelhoed 

(tel. 4974381). 

Ook als u opgehaald en thuisgebracht wil worden kunt u zich opgeven. 

Wij hopen velen te mogen begroeten op donderdag 7 april om 14.30 uur. 

Een hartelijke groet en tot ziens.  

Namens het team gemeente diaconaat, Betsy Geelhoed 

 

Paasontbijt 

Op zondag 17 april vieren we het Paasfeest. Gelukkig kunnen we dit jaar 

weer de dag beginnen met een paasontbijt in de kerkruimte.  

Dit paasontbijt is een mooie en goede traditie in onze gemeente, waaraan 

iedereen kan en mag deelnemen.  

Vanuit deze gezamenlijke maaltijd gaan we naar de dienst om het Paasfeest 

te vieren. 

Het ontbijt start om 8.30 uur. U bent vanaf 8.15 uur welkom in de zaal. In 

tegenstelling tot de kerklunch hoeft u nu niets mee te brengen. Wel staan de 

doosjes op de tafel. U kunt daarin een bijdrage doen voor de acties van de 

ZWO-commissie tijdens de 40-dagentijd. 

Wilt u deelnemen aan het ontbijt? U bent van harte welkom. 

U kunt zich bij mij aanmelden. Dat kan via de mail: 

heleenbroerse@gmail.com, of telefonisch 020 4976137, of rechtstreeks bij 

mij. 

Graag aanmelden vóór vrijdag 15 april in verband met de boodschappen. 
 
Mocht u opgehaald willen worden, omdat u geen vervoer naar de kerk 

heeft, dan kunt u dit ook aan mij doorgeven. 

Namens de ZWO-commissie en diaconie, Heleen Broerse  

 

Kerk in Actie 40-dagentijd campagne "Alles komt goed?!" 

Met het thema “Alles komt goed?!” staat de 40-dagentijd in het teken van 

de toekomst, waarvan we geloven dat die goed is. De zeven werken van 

barmhartigheid staan bij dit thema centraal. Tegelijk is “Alles komt goed?!” 

een oproep om nú op te staan en bij te dragen aan een wereld waarin het  

 

mailto:heleenbroerse@gmail.com


  

 

beter zal worden. In navolging van Jezus kijken we om naar onze naaste en 

delen we wat we hebben gekregen. Door er voor elkaar te zijn, geven we de  

hoop van Pasen door, doet u mee? 

De 40-dagentijd campagne loopt t/m 16 april 2022. In de 

40-dagentijdcampagne staat iedere week een ander project op het 

collecterooster.  
 
Vanochtend staat “De naakten kleden in Indonesië” centraal. 
 
Op de overige zondagen zijn de KIA-thema’s: 

- “De dorstigen drinken geven in Moldavië” (3/4) 

- Met Pasen: “Libanon – kansen voor jongeren in achterstandswijk” 

(17/4) 
 
Het paasproject, “Kansen voor jongeren in een achterstandswijk in 

Libanon”, is het hoofdproject van de 40-dagentijdcampagne en daarmee 

ook het spaardoel van de vastenactie, die aan de campagne is gekoppeld. 

 

Op de website van Kerk in Actie vindt u alle informatie over de activiteiten 

die georganiseerd kunnen worden tijdens de 40-

dagentijd: https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/over-kerk-in-actie/onze-

themas/kom-in-actie-campagnes-40dagentijd/.  

 

Vastenactie: Als u mee wilt doen, kunt u gratis vastenactiekaarten bestellen 

via kerkinactie.nl/vasten. 

 

40-dagentijdkalenders: Om elke dag met gebeden, gedichten en korte 

meditaties toe te leven naar Pasen, zijn helaas niet meer als papieren versie 

te bestellen. Wél kunt u via: 

https://petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijd/ digitaal op uw e-mail 

elke dag een melding ontvangen.  

Namens de ZWO-commissie, Petra Meijer-Mendrik 

 

KIA-collecte 3e zondag 40-dagentijd  

"Een betere toekomst voor straatkinderen in Yogyakarta" 

In Yogyakarta, op het Indonesische eiland Java, leven veel kinderen op 

straat. Medewerkers van de organisatie "Dreamhouse" kijken naar hen om. 

Ze zoeken de kinderen op straat op en bouwen vriendschap en vertrouwen 

op via sport, spel en muziek. Kinderen kunnen overdag terecht in vier 

inloophuizen. Voor kinderen die de straat definitief willen verlaten is er een  

 

opvanghuis. Zij gaan naar een plaatselijke school en vrijwilligers helpen 

hen bij hun studie. Dreamhouse wil voorkomen dat meer kinderen op straat 

belanden. Daarom verwijst Dreamhouse ouders door naar organisaties die 

ouders kunnen helpen hun gezin financieel te onderhouden. 

Met uw gift aan deze collecte steunt u dit werk voor straatkinderen. Van 

harte aanbevolen! 

Geeft u ook? Dit kan ook op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in 

Actie o.v.v. Straatkinderen Indonesië. Alvast hartelijk dank voor uw 

bijdrage! 
 
Vastentip deze week: 

Koop deze week geen nieuwe kleding of luxe spullen en deel uit van wat je 

hebt. Geef € 3 voor elke dag waarop dit lukt. 

Petra Meijer-Mendrik, namens de ZWO-commissie 

 

De collectes hebben de afgelopen weken opgebracht: 

27 februari: 

- Diaconie       €    87,25  - Kerk    €  84,25 

6 maart: 

- KiA Zending  €  125,85  - Kerk    €  82,50 

13 maart: 

- Kia 40-dg tijd ziekenbezoeken Nederland    -       €  110,50 

- Kerk                     -       €  123,60 

 

Agenda voor de komende week 

Maandag  21-03 20.00  uur  Kerkrentmeesters 

Woensdag  23-03 10.00-12.00 uur Inloop Kom Binnen! 

Zondag  27-03 10.00 uur  Mevr. Gretha Bregman-Hoving, uit  

Woubrugge 
 

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!  
 

Deze kerkbrief is gemaakt door Cora Gerritse. De kopij voor de kerkbrief 

kan gemaild worden naar kerkbrief@protestantsekerkhalfweg.nl. 

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

https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/over-kerk-in-actie/onze-themas/kom-in-actie-campagnes-40dagentijd/
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/over-kerk-in-actie/onze-themas/kom-in-actie-campagnes-40dagentijd/
http://kerkinactie.nl/vasten
https://petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijd/
mailto:kerkbrief@protestantsekerkhalfweg.nl
http://www.protestantsekerkhalfweg.nl/


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Zeven werken van barmhartigheid:  
De naakten kleden 
Schilderij van Meester van Alkmaar 
 

 


