
  

 
 

 

KERKBRIEF 
 

Protestantse gemeente 
te 

Halfweg-Zwanenburg 

 

 
Thema ‘Klein in getal, groot in verwachting’ 

 
 

Zondag, 28 augustus 2022 10.00 uur  nr. 1775 
 

Voorganger  : Dr. R.J. Bakker uit Amsterdam 

Ouderling van dienst  : Heleen Broerse 

 Organist    : Dick Meijer 

 Beamer, geluid en beeld : Robert Fennell-van Rijn 

Lector    : Heleen Broerse 

 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 

BEGINNEN 

• Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 

   Lied Psalm 33: 1 

• Bemoediging en Groet 

Lied Psalm 33: 8 

• Gebed om ontferming 

Glorialied Gezang 713: 1, 2 en 5 

LEZEN 

• Gebed om de heilige Geest 

• Kinderen gaan naar de kinderdienst 

• Eerste lezing Jesaja 65: 17 t/m 25 

Lied Gezang 1009: 1 t/m 3 

• Tweede Lezing Lucas 12: 32 t/m 40 

Lied Gezang 317: 1 t/m 3 

• Overdenking ‘Klein in getal, groot in verwachting’ 

Orgelspel  

Lied Gezang 751: 1 t/m 5 

DELEN 

• Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

• Collecte aankondiging 

• De kinderen komen terug in de dienst 

 



  

 

• Kinderlied   God kent jou vanaf het begin 
        Met youtube ondersteuning https://www.youtube.com/watch?v=BZEZYY7ZNSg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEZEGEND OP WEG 

Lied (staande) Gezang 835: 1 en 4 

• Zegen        Beantwoord met gezongen Amen 431B  

Orgelspel  

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

Dhr. H. Groothuis, Sparrenlaan 
Mevr. E. Mandemaker-Snijders, Dr.Baumannplein, i.v.m. haar 85ste verjaardag 

 

Medeleven 

We hebben het goede nieuws te delen dat Henk Groothuis en Corry 

Kranstauber allebei weer naar huis mogen dit weekend. Ze moeten thuis 

nog verder revalideren, maar maken het naar omstandigheden goed.  

Ook Jaap de Fouw heeft goed nieuws gekregen en mag naar huis om daar te 

herstellen en aan te sterken. 
     Ds. Wilma van Rijn-Fennell 
 
Bedankt 

Nog bedankt voor de mooie bos bloemen die Gertjan mocht ontvangen voor 

zijn verjaardag. Beetje laat door omstandigheden, maar even gemeend. 

Hartelijke groeten Hanny Meijer 

 

Gezamenlijke maaltijd na de dienst op 4 september 

Op zondag 4 september start het nieuwe kerkelijk seizoen. We willen deze 

dag ook gebruiken om  na de dienst een maaltijd met elkaar te gebruiken. 

 

We denken te starten rond 12.00 uur. U wordt van harte uitgenodigd hieraan 

deel te nemen. U kunt zich aanmelden bij mij, via de telefoon, e-mail of 

rechtstreeks in de kerk.  

We hopen op een gezellige en volle kerkzaal. 

Heleen Broerse, 06 34871173, heleenbroerse@gmail.com 

 

Producten voedselbank 

Elke zondagochtend kunnen in de ronde mand bij de ingang van de kerk 

producten voor de voedselbank worden ingeleverd.  

Deze week kan dat ook op donderdag. 

 

De collectes hebben opgebracht: 

31 juli  - Diaconie € 92,35 

- Kerk  € 95,85 
 

7 augustus  - Diaconie € 64,25 

- Kerk   € 60,15 
 

14 augustus  - KiA Egypte € 83,50 

- Kerk   € 61,10 
 

21 augustus  - Diaconie  € 83,60 

- Kerk   € 65,40 

 

Collecten voor diaconie en kerk   

We blijven uw financiële steun hard nodig hebben. Alvast hartelijk dank!  

- de Diaconie  : NL 30 RABO 0324 6670 51 o.v.v. collecte 

- de Kerkrentmeesters : NL 21 RABO 0324 6648 85 o.v.v. collecte 
 

Agenda voor de komende week 

Donderdag  1/9   10.00-12.00 uur Inloop 

Zondag        4/9   10.00 uur    ds. Wilma van Rijn-Fennell 

                            12.00 uur  Gezamenlijke maaltijd 

 

Deze kerkbrief is gemaakt door Leo Kranenburg. 

In september zal de kerkbrief verzorgd worden door Cora Gerritse, met 

uitzondering van 11 september (dan door Leo Kranenburg). 

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

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

Refrein: God kent jou 

vanaf het begin 

helemaal van buiten 

en van binnenin 

Hij kent al je vreugde 

en al je verdriet, 

want Hij ziet de dingen 

die een ander niet ziet 

 

 

Couplet 

en weet je wat zo mooi is 

bij Jezus voel je je vrij 

om helemaal jezelf te zijn 

want Hij houdt van jou, 

ja Hij houdt van jou, 

ja Hij houdt van jou en mij 
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