
  

 
 

 

KERKBRIEF 
 

Protestantse gemeente 
te 

Halfweg-Zwanenburg 

 

 
 

 
 

Zondag, 24 april 2022   10.00 uur  nr. 1757 
 

Voorganger : ds. J. van Popering, Aalsmeer 

Ouderling van dienst  : Gerda Adolf 

 Organist    : Arjen de Jong 

 Beamer, geluid en beeld : Onno Bart 

Lector    : Grietje Monster 

 Oppas- / Kinderdienst  : Aanwezig 

 Collecten    : Diaconie / 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 

VOORBEREIDING 
 
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 

 

Lied 289: 1 (Heer, het licht van uw liefde schittert) 

 

Bemoediging en Groet  

 

 Lied 81: 1, 2 en 4 (Jubel God ter eer) 

 

Gebed om ontferming 

 

 Glorialied 619: 1, 5 en 6 (Lof zij God in de hoogste troon) 

 

Gebed om de heilige Geest 

 

De kinderen gaan naar de kinderdienst. 

 

 Lied 97: 1 (Groot koning is de Heer) 

 

HET  WOORD 
 
Eerste schriftlezing: Psalm 97: 3-10 

 

Lied 97: 6 (Groot koning is de Heer) 

 

Tweede schriftlezing: Matteüs 28: 16-20 

 

Lied 362: 1 t/m 3 (Hij die gesproken heeft een woord dat gáát) 

 

Uitleg en verkondiging 

Orgelspel 

 

Lied 611: 1 t/m 4 (Wij zullen leven, God zij dank) 

 



  

 

GEBEDEN  EN  GAVEN 

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

 

Collecte-aankondiging 

De kinderen komen terug in de dienst. 

 

TOT  SLOT 

Slotlied 1014: 1 en 5 (Geef vrede door van hand tot hand) 

 

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

 

Orgelspel 

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

De heer P. Versluis in Bornholm, Hoofddorp.  
 

Bedankt 

Blij en verrast was ik met de vele kaarten en telefoontjes vanwege mijn 

verjaardag en na de verhuizing naar de Sparrenlaan. 

Heel hartelijk dank hiervoor.   Groeten, Henk Groothuis 

 

Voor de vele blijken van medeleven tijdens zijn ziekte en de 

enorme belangstelling bij het afscheid na het overlijden van 

Gerrit van Smeerdijk willen wij u danken. 

Dit gaf ons troost en steun voor de komende tijd, waarin wij hem 

ontzettend zullen gaan missen. 

Hartelijke groet, Janny van Smeerdijk, kinderen en kleinkinderen 

 

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

dat wij mochten ontvangen voor onze 55-jarige trouwdag en ook bedankt 

voor de lieve kaarten, die wij hebben ontvangen. 

Dhr. en mevr. Noordenbos, Zwanenburg 

      

Woensdag welkom 

Woensdag 27 april is er geen inloopochtend vanwege Koningsdag. 

Vanaf woensdag 4 mei van 10.00 uur tot 12.00 uur is iedereen elke 

woensdag weer van harte welkom voor een gesprek, het ontmoeten van 

andere mensen met een kop koffie of het aansteken van een kaarsje. 

 

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.  
 
Terug van weggeweest: 8 mei Zondagmiddagconcert    

Na twee jaar van ‘stilte’ openen op 8 mei violiste Jorinde Gray en pianist 

Duco Burgers de nieuwe serie Zondagmiddagconcerten in onze Protestantse 

kerk. Zij spelen kamermuziek van onder andere Beethoven en Piazzolla. 

Het belooft een mooi concert te worden met muziek die velen zal 

aanspreken.    

Het Zondagmiddagconcert begint 8 mei om 14.30 uur (kerk open 14.00 uur) 

en de entree bedraagt € 7,50 inclusief een drankje na afloop van het concert. 

Kaartverkoop is in de kerk. Voor kinderen tot en met 12 jaar is geen entree 

verschuldigd.  

De leden van de commissie Zondagmiddagconcerten hopen van harte dat de 

vele trouwe bezoekers van vóór de corona-periode opnieuw hun weg weten 

te vinden naar de reeks concerten in onze kerk. Kom vooral en neem 

gezellig familieleden, vrienden en buren een zondagmiddagje mee uit. 

En bent u nooit geweest? Probeer het gewoon en u zult de laagdrempelige 

concerten van licht klassieke muziek vast gaan waarderen. 

Het concert duurt ongeveer een uur. De eerstvolgende concerten van dit jaar 

zijn (onder voorbehoud) gepland op zondag 9 oktober en 

20 november 2022. 

In het Kerkblad van mei leest u veel meer over de violiste Jorinde Gray en 

pianist Duco Burgers, over hun loopbaan en de kamermuziek die zij in 

Halfweg ten gehore gaan brengen. 

Namens de commissie Zondagmiddagconcerten, Ben Broerse 
 
Agenda voor de komende week 

- Maandag 25-04 20.00 uur Commissie zondagmiddagconcerten 

- Zondag 01-05 10.00 uur Mevrouw ds. M. Reinders, Amsterdam 
 

Deze kerkbrief is gemaakt door Petra Meijer-Mendrik. 

In mei verzorgt Leo Kranenburg de kerkbrief. 

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

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

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


  

 

 

 


