
  

 
 

 

KERKBRIEF 
 

Protestantse gemeente 
te 

Halfweg-Zwanenburg 

 

 
Werelddiaconaat 

 
 

Zondag, 16 oktober 2022   10.00 uur  nr. 1782 

 

Voorganger   : Mw.ds. Eva Bruggeman, Amsterdam 

Ouderling van dienst  : Annelies Klokman 

 Organist    : Hans Jütte 

 Beamer / geluid en beeld : Rob Piso / Melissa Sieraad 

Lector    : Ellen Oostwouder / 

  Petra Meijer-Mendrik 

 Oppas- / Kinderdienst  : Aanwezig 

 Collecten    : KIA zending (Werelddiaconaat) / 

  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: Cantilena, Jozef Rheinberger (1839-1901) 

 

BEGINNEN 

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 

 

Lied 121: 1 en 4 Ik sla mijn ogen op en zie  

 

Bemoediging en Groet 

 

Lied 718: 1, 2 en 4 God, die leven hebt gegeven 

 

Gebed om ontferming 

 

Glorialied 868: 1, 2 en 5 

Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere  

(1 en 5 in het Nederlands, 2 in het Indonesisch) 

 

1. Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere. 

 Laat ons naar hartenlust zingen en blij musiceren. 

 Kom allen saam. 

 Psalmzing de heilige naam, 

 Loof al wat ademt de Here. 

 

2. Pujilah Tuhan; segala kussa padaNya! 

 Sayap kasihNya yang aman mendukung anakNya! 

 Tjada terp’ri 

 yang kepadamu dib’ri; 

 tidakkah itu kaurasa? 

 

5. Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen, 

 christenen loof Hem met Abrahams kinderen samen. 

 Hart wees gerust,  

 Hij is uw licht en uw lust. 

 Alles wat ademt zegt: Amen. 



  

 

LEZEN 

Gebed om de Heilige Geest  

Kinderen gaan naar de kinderdienst  

 

Eerste lezing: Exodus 16: 4-12 (lector Ellen Oostwouder) 

 

Lied 146c: 1 en 5 Alles wat adem heeft love de Here 

 

 Tweede lezing: Matteüs 6: 24-34 (lector Petra Meijer-Mendrik) 

 

Lied 981: 1, 3 en 4 Zolang er mensen zijn op aarde 

 

Overdenking 

   

Orgelspel: Andantio, August Reinhard (1831-1912)  

 

Lied 450: 1 t/m 3 Verblijd u in de Heer te allen tijd 

 

DELEN 

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

Collecte aankondiging (door Bas Monster) 

Filmpje Vimeo – aandacht voor de Javaanse boeren in Indonesië 

 

De kinderen komen terug in de dienst 

 

Opwekkingslied 32 Dit is de dag via YouTube: 

https://youtu.be/SRcaFZsXGJE  

Dit is de dag, dit is de dag. 

Die de Heer ons geeft, die de Heer ons geeft. 

Weest daarom blij, weest daarom blij   

en zingt verheugd en zingt verheugd. 

  

Refrein: 

Dit is de dag, die de Heer ons geeft. 

Weest daarom blij en zingt verheugd. 

Dit is de dag, dit is de dag,   

die de Heer ons geeft. 

 

GEZEGEND OP WEG 

Lied 905: 1, 3 en 4 Wie zich door God alleen laat leiden 

 

Zegen (beantwoord met gezongen “Amen” lied 431B) 

 

Orgelspel: Improvisatie 

 

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

 

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

- Dhr. L. Otto, Emmaplein, in verband met zijn 90e verjaardag. 

- Cora Gerritse, Beatrixstraat. 

 

 

Bedankt 

Afgelopen zondag mocht ik uit handen van Itie Joosse een prachtig boeket 

bloemen ontvangen. Daarvoor mijn hartelijke dank en ga daarvan genieten 

deze week. We hebben gezellig koffie gedronken en gepraat. Ook 

natuurlijk over mijn man, die ik ook nog erg mis. Ook een prachtige kaart 

gekregen van Michelle en Fabiënne met een lieve tekst en kleurrijke 

tekening. Bedankt hoor daarvoor. 

Hartelijke groeten, Janny van Smeerdijk 

 

Medeleven 

Jaap Kortenoeven heeft na een val een scheurtje in het bekken, hij is 

inmiddels weer thuis om te herstellen. Ook gaat het minder goed met de 

gezondheid van Gerda Kortenoeven, ze voelt zich erg ziek vanwege een 

infectie en is nu opgenomen in het ziekenhuis. Wij wensen hen en iedereen 

die voor hen zorgt veel sterkte toe deze tijd.   

      Ds. Wilma van Rijn 

 

Producten voedselbank 

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

producten voor de voedselbank worden ingeleverd.  

 

 

https://youtu.be/SRcaFZsXGJE


  

 

Nieuwe Corona maatregelen 

Door de toename van het aantal besmettingen zijn we in Fase 2 beland wat 

betreft de preventiemaatregelen. Voor ons tijdens de kerkdienst betekent het 

dat we u vragen u goed te houden aan de hygiëne-afspraken: handen 

wassen, zoveel mogelijk afstand houden, geen handen geven en thuis 

blijven bij verkoudheid. 

Ook willen we de stoelen rechts van de preekstoel (aan de kant waar de 

vleugel staat) reserveren voor mensen die, tijdens het kerkbezoek, afstand 

willen houden van anderen. Wilt u daar bij het bezoeken van de diensten 

rekening mee houden? Gelukkig kunnen we nog wel koffie drinken met 

elkaar. We hopen dat het hierbij blijft en dat er niet opnieuw een strengere 

aanpak komt.   

Heleen Broerse, scriba 

 

 

Eerste Zangles koor "Internos" 

We hebben de eerste les van 5 oktober jl. met onze nieuwe dirigent  

Hans Jütte als zeer leerzaam, goed en gezellig ervaren. Bijna iedereen was  

present. 

 

Woensdag 19 oktober a.s. is de volgende zangles, op dezelfde tijd en plaats, 

dus na de middag om 14.00 uur in de koffieruimte van de kerk. 

We hebben ook al een Adventslied geoefend. 

 

Uiteraard zijn geïnteresseerden altijd van harte welkom om ons koor te 

beluisteren of mee te zingen. We repeteren 2 keer per maand; de 1e en 3e 

woensdag van de maand. In de pauze is er koffie en thee. 

 

Kom gewoon op woensdag 19 oktober 14.00 uur een keer langs om te 

proberen. Het is een gezellige middag en als je van zingen houdt, kun je 

veel leren. 

 

                 Namens het bestuur "Internos", Betsy Geelhoed 

 

 

 

 

 

 

Werelddiaconaatszondag en spaardoosjes  

Vandaag is het Werelddiaconaatszondag en tevens Wereldvoedseldag. Het 

thema is “Javaanse boeren in Indonesië”. Zie ook de poster in het halletje 

bij de ingang van de kerk. U kunt de spaardoosjes inleveren en er zijn weer 

nieuwe beschikbaar.  

 

Op het Indonesische eiland Java wonen 

veel boerengezinnen, die nauwelijks 

kunnen rondkomen. De Javaanse Kerk 

helpt boeren en boerinnen om 

coöperaties op te zetten, waardoor ze 

minder afhankelijk zijn van 

tussenhandelaren en een hogere prijs 

voor hun producten krijgen 

De kerk leert boeren ook hoe je 

duurzame landbouw bedrijft en hoe je 

met lokale gewassen gevarieerd kunt 

koken. Dankzij de irrigatiesystemen, die 

zijn aangelegd, hebben de boeren de 

komende jaren grotere opbrengst tijdens 

de oogst.  

Geef boerengezinnen via Kerk in Actie 

een beter inkomen! 

 

Met de opbrengst van deze collecte steunt Kerk in Actie Javaanse boeren 

een beter inkomen te verwerven.  

 

Meer informatie op www.kerkinactie.nl/40dagentijd  of 

www.kerkinactie.nl/landbouwindonesie.   

 

Van harte aanbevolen door te geven in de collecte of uw gift over te maken 

via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Landbouw 

Indonesië. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage! 

 

Namens de ZWO-commissie, Petra Meijer-Mendrik 

 

 

 

http://www.kerkinactie.nl/40dagentijd
http://www.kerkinactie.nl/landbouwindonesie


  

 

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 

Maandag 17-10 20.00 uur Kerkrentmeesters 

Woensdag 19-10 14.00 uur InterNos 

Donderdag 20-10 10.00-12.00 uur Inloop 

Zondag 23-10 10.00 uur ds. Wilma van Rijn-Fennell 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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