
  

 
 

 

KERKBRIEF 
 

Protestantse gemeente 
te 

Halfweg-Zwanenburg 

 

 
Dankdag voor gewas en arbeid 

 
 

Zondag, 6 november 2022   10.00 uur  nr. 1785 

 

Voorganger  : ds. A.J.O. van der Wal, Hoofddorp 

Ouderling van dienst  : Annelies Klokman 

 Organist    : Hans Jütte 

 Beamer / geluid en beeld : Rob Piso / Melissa Sieraad 

Lector    : Dick Meijer 

 Oppas- / Kinderdienst  : Aanwezig 

 Collecten    : KiA Zending Zambia / 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   Preludium, BWV 547 J.S. Bach (1685-1750) 
 

BEGINNEN 

• Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 
 

• Lied 868: 1, 2 en 4 
 

• Bemoediging 

• Groet 
 

• Leefregel: Romeinen 12: 9-21 
 

• Gebed om ontferming 
 

• Glorialied: Ps. 85: 3 en 4 
 

LEZEN 

• Gebed om de Heilige Geest 

 

• Kinderen gaan naar de kinderdienst  
 

• Eerste lezing: Deuteronomium 8:18 
 

• Lied 825: 1 en 3 
 

• Tweede lezing: Psalm 46 

• Lied: Liedboek voor de Kerken (1973) Gez. 445:3 

3. Ruwe stormen mogen woeden, 

    alles om mij heen zij nacht, 

    God, mijn God zal mij behoeden, 

    God houdt voor mijn heil de wacht. 

    Moet ik lang zijn hulp verbeiden, 

    zijne liefde blijft mij leiden: 

    door een’ nacht, hoe zwart, hoe dicht, 

    voert Hij mij in ’t eeuwig licht. 

 



  

 

• Overdenking 
 

• Orgelspel      Preludium, BWV 547 J.S. Bach (1685-1750). 
 

• Lied 978: 1, 2 en 4 
 

DELEN 

• Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
 

Onze Vader die in de hemelen zijt,  

uw naam worde geheiligd; uw Koninkrijk kome;  

uw wil geschiede, gelijk in de hemel alsook op de aarde. 

Geef ons heden ons dagelijks brood;  

en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; 

en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.  

Want van U is het Koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, in eeuwigheid.  

Amen. 
 

• Collecte aankondiging 
 

We zingen:  Geroepen om te zingen, nr. 191 

1. Wij leggen onze gaven bij die van and’ren neer. 

    Alleen wanneer wij delen kan ieder leven, Heer. 
 

2. Alleen wanneer wij geven krijgt elk zijn part en deel, 

    en heeft op aarde niemand te weinig of te veel. 
 

3. Door ons bezit te delen geschiedt gerechtigheid. 

    En wie niet wenst te delen is zijn bestaansrecht kwijt. 
 

4. Wij leggen onze gaven bij alle and’re neer, 

    opdat in deze wereld uw vrede wone Heer. 
 

De kinderen komen terug in de dienst. 

Kinderlied:  “Dank U wel”   
 

GEZEGEND OP WEG 

• Lied 1005: 1, 2 en 3 (staande) 
 

• Zegen (Beantwoord gezongen Amen 431B) 
 

• Orgelspel   Improvisatie 

 

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

Dhr. en mevr. Jonker- v.d. Steen, de Heining,  i.v.m. hun 45-jarig huwelijk 

 

Bedankt 

Wat kregen wij een felicitaties en medeleven afgelopen dinsdag met ons 

60-jarig huwelijk. De woonkamer is vol met kaarten en bloemen. Heel 

overweldigend! Hartelijk dank hiervoor, het doet ons heel goed. 

Gelukkig mocht Gerda in de middag naar huis uit het ziekenhuis, zodat we 

deze bijzondere dag samen thuis konden zijn.  

                       Hartelijke groeten, Jaap en Gerda Kortenoeven 

 

Collecte Kerk in Actie - Zending (Zambia) 

Goede predikanten opleiden in Zambia 

De laatste jaren groeien de kerken hard in Zambia. Ruim tachtig procent 

van de bevolking is christen. Met de groei van de kerken neemt de vraag 

naar goede predikanten toe, vooral op het platteland. Op de theologische 

universiteit krijgen de studenten niet alleen theologisch onderwijs.  

Maar omdat op het platteland van Zambia extreme armoede heerst, leren de 

predikanten ook hoe ze de gemeenteleden in de dorpen kunnen helpen en 

kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de dorpsgemeenschappen. 

Via Kerk in Actie collecteren we in onze kerk om goede predikanten op te 

leiden in Zambia. 

Naast Zambiaanse docenten geven ook twee Nederlandse docenten daar les:  

Thijs en Marike Blok, u kunt hun webblog volgen via: 

kerkinactie.nl/blogblok 
 

Een deel van de predikanten in opleiding is al voorganger. Ze verhuizen 

soms met hun hele gezin naar het universiteitsterrein. Voor € 2.450,-- krijgt 

een theologiestudent in Zambia een jaar opleiding en huisvesting.  

Helpt u mee? 

Kijk voor meer informatie op: www.kerkinactie.nl/kerkzambia. 

Vriendelijke groet namens de ZWO-commissie, Ellen Oostwouder 

 

Producten voedselbank 

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

producten voor de voedselbank worden ingeleverd.  

 

 

 

http://www.kerkinactie.nl/kerkzambia


  

 

Inzameling levensmiddelen voor Voedselbank op Dankdag 

voor gewas en arbeid en op de inloopochtenden ervoor 

Vandaag (zondag 6 november) 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 een van de 

inloopochtenden op donderdag.  

De producten kunnen 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? 

 

Mensen die vinden dat zij de 2x 190 euro energiecompensatie niet zo hard 

nodig hebben als de minder draagkrachtige in onze samenleving; kunnen 

dat geld (of een deel er van) ook naar de Voedselbank overmaken. 

Het IBAN nummer is NL63 RABO 0119 6816 92 

                                  t.n.v. Voedselbank Haarlemmermeer. 

 

Namens de commissie Eredienst, 

Ria Bakker 

 

 

 

 

 

 

Gitaar-duo Martini & Zoeteman komt naar Halfweg 

De twee landelijk bekende gitaristen Wolf Martini en Joost Zoeteman 

nemen u 20 november mee in de veelzijdige wereld van de gitaar. 

Verschillende soorten gitaren en stijlen komen in hun programma aan bod. 

Van Django Reinhardt tot de Bee Gees en van Kenny Burrell tot Stevie 

Wonder. Nieuwsgierig? Kom dan 20 november naar het 

Zondagmiddagconcert in onze kerk. De aanvang van het concert is 14.30 

uur. De entree bedraagt 10 euro inclusief drankje na afloop. Voor een 

seizoenkaart (nog drie concerten) betaalt u 25 euro, en de kaart is 

overdraagbaar. Kinderen t/m 12 jaar betalen helemaal geen toegang. Meer 

informatie over dit concert leest u in het Kerkblad van november.  

De commissie Zondagmiddagconcerten is er trots op zij dit gitaar-duo van 

formaat voor onze concertreeks heeft kunnen boeken.  

Namens de Commissie Zondagmiddagconcerten, Ben Broerse 

 

 
 

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 
 

Collecteopbengst 

De collecte van 30 oktober heeft opgebracht: 

- Diaconie € 59,00 

- Kerk  € 61,25 
 

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 07-11 09.00 uur Kerk schoonmaken 

 07-11 20.00 uur Zondagmiddagconcertcie 

Woensdag 09-11 19.30 uur Moderamen 

Vrijdag 11-11 20.00 uur VoiceMail 

Zondag 13-11 10.00 uur ds. S. Lanser uit Amstelveen 

 

 

 

 
 

 
 

 

Deze kerkbrief is gemaakt door Leo Kranenburg. 
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/


  

 

 
 


