
  

 
 

 

KERKBRIEF 
 

Protestantse gemeente 
te 

Halfweg-Zwanenburg 

 

 
 

Heilig avondmaal 
 

 

Zondag, 23 oktober 2022   10.00 uur  nr. 1783 

 

Voorganger  : ds. Wilma van Rijn-Fennell 

Ouderling van dienst  : Cora Gerritse 

 Organist    : Arjen de Jong  

 Beamer, geluid en beeld : Robert Fennell-van Rijn 

Lector    : Gré Gijzen 

 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. 

 

Thema: Bij het rechte eind 
 

Orgelspel 

 

BEGINNEN 

 

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 

 

Gemeente gaat staan 

 

Lied: 84: 1 en 2 Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer 

 

Bemoediging en Groet: 

 

Vg: Onze hulp is in de naam van de Ene God, 

Gem: Die hemel en aarde gemaakt heeft. 

Vg: Die trouw is in eeuwigheid, 

Gem: en niet loslaat wat zijn hand ooit gemaakt heeft. 

Vg:  Genade zij u en vrede, van God de Vader, 

  en van Jezus Christus, in de Eenheid met de Heilige Geest 

Allen: Amen. 

 

Gemeente gaat zitten 

  

Lied 84: 6 

 

Kyriëgebed 

 

Glorialied 704: 1 en 2 Dank, dank nu allen God 

 

LEZEN 

 

Gebed om inspiratie 



  

 

De kinderen gaan naar de kinderdienst  

 

Lezing: Lucas 18: 9‐14 

 

Lied 992: 1 t/m 4 Wat vraagt de Heer nog meer van ons 

 

Overdenking 

   

Orgelspel  

 

Geloofsbelijdenis: 

Lied 344: 1 t/m 3 Wij geloven één voor één 

 

DELEN 

 

Dankgebed en voorbeden, stil gebed 

 

Collecte aankondiging 

 

De kinderen komen terug in de dienst 

Kinderlied: Je mag er zijn via YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=-iSB8Wfq85E   

ROND DE TAFEL 

 

De tafel wordt gereedgemaakt door de diakenen 

 

Lied 388: 1 t/m 3 Voor ieder van ons een plaats aan de tafel 

 

Nodiging: 

Iedereen is van harte uitgenodigd mee te delen. 

 

Lied 397 (Vredegroet) Vrede gaat van hand tot hand 

 

 

 

 

 

Tafelgebed: 

 

Vg: We richten onze harten naar de eeuwige God. 

Gem: Zoals de bloemen zich richten naar de zon! 

Vg: God is licht! 

Gem: Er is in Hem geen spoor van duisternis! 

Vg: Dank de Eeuwige onze God. 

Gem: Wij willen God danken! 

 

Vg: Daarom zingen wij U toe, 

met de stemmen die al eeuwen U de lof toe zingen: 

 

Lied 388: 4 en 5 Voor ieder van ons een plaats aan de tafel 

 

Vervolg tafelgebed: 

 

Vg: Dat is waar wij om bidden, met de woorden die Jezus ons leerde: 

Allen: Onze vader ….. Amen. 

 

Ambtsdragers nemen hun plaatsen in. 

We gaan in de kring staan. 

Wij delen brood en wijn (met orgelspel). 

 

GEZEGEND OP WEG 

Slotlied Hemelhoog 472: 1 en 2 Ga nu heen in vrede 

 

1. Ga nu heen in vrede, 2. Ga nu heen in vrede, 

 ga en maak het waar,  ga en maak het waar, 

 wat wij hier beleden  wat wij hier beleden 

 samen met elkaar.  samen met elkaar. 

 Aan uw daag’lijks leven,  Neem van hieruit vrede, 

 uw gezin, uw werk,  vrede mee naar huis, 

 wilt u daaraan geven,  dan is vanaf heden 

 daar bent u Gods kerk.  Christus bij u thuis. 

 Ga nu heen in vrede,  Ga nu heen in vrede, 

 ga en maak het waar.  ga en maak het waar. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-iSB8Wfq85E


  

 

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

 

Orgelspel 

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

 

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

De heer & mevrouw Kranstauber-v/d Broek, Houtrijkstraat, 

in verband met hun 66-jarige huwelijk op 25 oktober. 

 

Medeleven 

Gerda Kortenoeven is weer thuis. We wensen haar en Jaap allebei veel 

beterschap en een goed herstel toe. 

     Ds. Wilma van Rijn-Fennell 

Bedankt 

Ook via deze weg wil ik iedereen bedanken, die mij felicitaties heeft doen 

toekomen ter gelegenheid van mijn 90e verjaardag op 16 oktober jl. Het was 

hartverwarmend en overweldigend. Dank ook voor de bloemen uit de kerk, 

die mij gebracht werden door Fabiënne Jonker, vergezeld van zusje en 

moeder, die zelf ook nog een gesigneerde, gekleurde plaat meebracht. In het 

begeleidende briefje stond dat ze de tekening zelf had uitgeknipt en de 

eerste letter van haar naam zelf had geschreven. Knap hoor en ook hartelijk 

bedankt. 

  Louis Otto 

 

Zwanenburg Halfweg Gedenkt 

Op de begraafplaats Houtrijk en Polanen aan de 

Kerkhoflaan in Zwanenburg 

zal op vrijdagavond 28 oktober a.s. 

van 19.00 - 21.00 uur de avond 

“Zwanenburg Halfweg Gedenkt” worden gehouden. 

Iedereen van jong tot oud is hier van harte welkom 

om in een serene sfeer de dierbaren te gedenken. 

 

Commissie ZHG 

 

Producten voedselbank 

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

producten voor de voedselbank worden ingeleverd.  

 

Inzameling levensmiddelen voor Voedselbank op Dankdag 

voor gewas en arbeid en op de inloopochtenden ervoor 

 

Zondag 6 november a.s. is het Dankdag. Net zoals voorgaande jaren willen 

wij u vragen om juist op deze dag te delen met andere mensen, die het 

minder goed hebben dan wij. Zoals u wellicht weet, worden elke week op 

vrijdagmorgen in onze kerk voedselpakketten uitgedeeld aan mensen, die 

dat nodig hebben. Dit wordt mogelijk gemaakt door de Voedselbank 

Haarlemmermeer.  

 

Doet u ook mee? 

U kunt een keuze maken uit de producten van onderstaand lijstje en die dan 

meenemen naar de kerk op zondag 6 november, óf op de inloopochtend 

(donderdagmorgen 3 november tussen 10.00 - 12.00 uur).  

De producten zullen op de tafel in de ontmoetingsruimte in kratten worden 

gedeponeerd. 

Zie ook het artikel in het Kerkblad van november, waarin gewezen wordt 

op het initiatief van de diaconie om het hele jaar door producten voor de 

Voedselbank te deponeren in de mand bij de ingang van de kerk. 

 

- Toiletpapier 

- Brinta 

- Visconserven 

- Houdbare melk 

- Corned beef  

  (blik) 

- Vuilniszakken 

- Rijst 

- Groenten in blik 

- Chocopasta 

- Jam 

- Hagelslag 

- Pindakaas 

- Waspoeder 

- Afwasmiddel 

 

Wilt u geen snoep of alcohol inleveren? 

 

Namens de commissie eredienst, 

Ria Bakker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Oecumenische ontmoetingsdag Noord-Holland 

Vrijdag 4 november 2022 “Duurzaamheid: De nieuwe tweedeling” 

Tijdens de ontmoetingsdag nemen we de tijd om met elkaar in gesprek te 

gaan over de lastige keuzes rond duurzaamheid en over de rol, die we als 

kerken/oecumenische beweging daarin te spelen (kunnen) hebben. 

 

Deze dag wordt geleid door Hette Domburg en Christiane Karrer. Beiden 

hebben veel ervaring met het contextueel bijbellezen. 

 

Van harte uitgenodigd:  

Op vrijdag 4 november a.s. 

in de Taborkerk, 

van 11.00 - 15.00 uur 

(inloop vanaf 10.30 uur) 

aan de Maasstraat 2, 1442 RV te Purmerend. 

 

Voor iedereen, die de oecumene een warm hart toedraagt.  

 

Aanmelden kan tot en met dinsdag 29 oktober 2022 via het 

contactformulier of door te mailen naar info@oecumenischplatformnh.nl 

o.v.v. Ontmoetingsdag. Als u met meerdere mensen komt, vermeld dit dan 

ook. U ontvangt een week vóór de bijeenkomst een bevestiging.  

 

Voor meer informatie zie bijgevoegde flyer of u kunt contact opnemen met 

Kor Berghuis via e-mail info@oecumenischplatformnh.nl óf telefoon: 

0655884486. 

 

Namens de Kerngroep Oecumenisch Platform Noord-Holland, 

drs. Kor Berghuis 

 

 

 
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 

 

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 24-10 20.00 uur Kerkrentmeesters 

Woensdag 26-10 20.00 uur Historisch Halfweg 

Vrijdag 28-10 20.00 uur VoiceMail 

Zondag 30-10 10.00 uur ds. J. van Popering, Aalsmeer 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

https://www.oecumenischplatformnh.nl/?page=contact
mailto:info@oecumenischplatformnh.nl
mailto:info@oecumenischplatformnh.nl
mailto:kerkbrief@protestantsekerkhalfweg.nl
http://www.protestantsekerkhalfweg.nl/


  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


