
  

 
 

 

KERKBRIEF 
 

Protestantse gemeente 
te 

Halfweg-Zwanenburg 

 

 
Palmpasen, 6e zondag 40-dagentijd 

 

 
 

Zondag, 10 april 2022   10.00 uur  nr. 1755 
 

Voorganger : Mevr. G. Bregman-Hoving, 

  Woubrugge 

Ouderling van dienst  : Gerda Adolf 

 Organist    : Dick Meijer 

 Beamer / geluid en beeld : Rob Piso / Melissa Sieraad 

Lector    : Anke Kluijt 

 Oppas- / Kinderdienst  : Aanwezig 

 Collecten    : Diaconie / Jong Protestant 
 

 

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 

 

VOORBEREIDING 
 
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 

 

Lied 118: 9 

(Laat ieder ´s Heren goedheid prijzen) 

 

Bemoediging en Groet  

 

  Lied 118: 1 (Laat ieder ´s Heren goedheid prijzen) 

 

Gebed om ontferming 

 

  Lied 33: 8 (Kom nu met zang en roer de snaren) 

 
 

HET  WOORD 

Woorden van geloof en leven 

 

  Lied 534: 1, 3 en 4 (Hij die de blinden weer liet zien) 

 

De kinderen gaan naar de kinderdienst 

 

Gebed bij de opening van de Bijbel 

 

Eerste schriftlezing: Psalm 77: 1-13 

 

Lied 247: 3 (Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt) 

 

Tweede schriftlezing: Lucas 19: 29-40 

 

Lied 556: 1, 2 en 5 (Alles wat over ons geschreven is) 



  

 

Uitleg en verkondiging 

Orgelspel 

GEBEDEN  EN  GAVEN 

Lied 552: 1 t/m 3 (Dit is een dag van zingen) 

 

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

 

Collecte-aankondiging 

Kinderen komen terug en tijdens hun rondgang zingen we 

Lied 125 uit “Alles Wordt Nieuw 1” (Klim in de hoogste bomen)  

 

Klim in de hoogste bomen, pluk alle takken kaal. 

De Koning onzer dromen, zal naar het Paasfeest komen. 

Begroet Hem allemaal (2x) 

 

Vertel op alle wegen, dat Hij in aantocht is. 

Hij brengt ons heil en zegen; geen vijand houdt Hem tegen. 

Geen macht die sterker is (2x) 

 

Vlag met de groene twijgen, en maak voor Hem ruim baan. 

Wij die naar vrede hijgen, wij kunnen nu niet zwijgen. 

Zijn koninkrijk breekt aan (2x) 

 

Gooi nu maar opgetogen, 

de mantels op de grond.  

Hosanna in de hoge, 

wij maken erebogen.  

Gezegend Hij die komt (2x) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOT  SLOT 

Zegen, besloten met zingen van lied 431 b (Amen) 

 

Orgelspel 
 

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

 

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

Mevrouw A. Hennevelt-van Geest, Populierenlaan, in verband met haar 

80e verjaardag.  
 
 

Bedankt 

Hierbij willen wij U hartelijk danken voor het prachtige boeket bloemen, 

dat wij mochten ontvangen voor onze 55-jarige trouwdag. 

Dhr. en mevr. Noordenbos, Zwanenburg 

 

 

Hierbij wil ik graag even bedanken voor de felicitatiekaarten, welke ik 

mocht ontvangen voor mijn verjaardag. 

Hartelijke Groeten, Ria van Blaaderen-de Vos 

 

 

Na een heerlijke zonnige vakantie in Noordwijkerhout werden we blij 

verrast door alle felicitaties d.m.v. kaarten, mail, persoonlijk en het fleurige 

lenteboeket van de kerk (gezellig gebracht door Renske, Michelle en 

Fabiënne). Mede hierdoor voelde ons 45-jarig huwelijk extra feestelijk. 

Iedereen heel hartelijk bedankt! 

Gerard en Anke Kluijt  

 

 

Dank, heel veel dank voor de mooie bloemen n.a.v. ons éénenzestig-jarig 

huwelijk jl. maart. Maar bovenal voor alle liefde en aandacht nu ons 

leven zo verdrietig veranderd is, het is voor ons beiden hartverscheurend. 

Leny Bloos 

 

 



  

 

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. 

 

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 is hiervoor beschikbaar.  

Voor aanvraag van pastorale hulp kunt u het bekende telefoonnummer 

gebruiken: 06- 23 63 82 19. Dit nummer wordt tijdelijk door Gerda Adolf 

beheerd.  

 

Paasontbijt 

Volgende week 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 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.  

 

Om elke dag met gebeden, gedichten en korte meditaties toe te leven naar 

Pasen, kunt u via: https://petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijd/digitaal   

op uw e-mail elke dag een melding ontvangen.   

Namens de ZWO-commissie 

 

 

Collecte Jong Protestant (PaasChallenge: ontdekken wat Pasen is) 

Elk jaar doen meer dan zesduizend jongeren in Heel Nederland in de week 

voor Pasen mee met de PaasChallenge. Met dit spel, dat gemaakt is door 

Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, vol 

puzzels, opdrachten en uitdagingen doorleven jongeren het paasverhaal en 

leren ze de karakters uit het paasverhaal kennen. Zo leven ze zich in in 

bijvoorbeeld Petrus, Judas en Maria en wordt hun de vraag gesteld welke 

keuzes zij zouden maken in de situatie van toen. Ze ontdekken waarom 

Jezus zijn lijdensweg ging en waarom er voor hen nieuw leven mogelijk is. 

Met uw bijdrage geeft u jongeren die het paasverhaal al vaak hebben 

gehoord de kans om op een nieuwe manier in aanraking te komen met de 

boodschap van Pasen! 

Jongeren ervaren de PaasChallenge als ontdekkend en verrijkend. 

Geef aan de collecte of maak uw bijdrage over op NL52 ABNA 041 41 41 

415 t.n.v. Jeugdwerk Protestantse Kerk, o.v.v. Jong Protestant Palmpasen, 

of doneer online. Hartelijk dank! 

      Cora Gerritse 
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Vastentip (in het kader van “de doden begraven”): 

Steek elke dag een kaarsje aan voor een bekende overledene of voor 

mensen die wereldwijd zijn omgekomen door honger, rampen of geweld. 

 

 

Agenda voor de komende week 

Maandag 11-04 20.00 uur Kerkrentmeesters  

Woensdag 13-04 10.00 - 12.00 uur Inloop Kom Binnen 

Donderdag 14-04 19.00 uur ds. R.J. Bakker 

Witte Donderdag, Heilig Avondmaal 

Vrijdag 15-04 19.30 uur Erik Oostwouder en 

Commissie Eredienst, Goede Vrijdag  

Zondag 17-04 10.00 uur Mevrouw T. de Vries-Meijer, 

Overveen, 1e Paasdag 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Deze kerkbrief is gemaakt door Petra Meijer-Mendrik.  

De kopij kan gemaild worden naar kerkbrief@protestantsekerkhalfweg.nl. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De zeven werken van barmhartigheid: De doden begraven. 

Schilderij Meester van Alkmaar (Rijksmuseum) 
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