
  

 
 

 

KERKBRIEF 
 

Protestantse gemeente 
te 

Halfweg-Zwanenburg 

 

 
 
 

 

Zondag, 13 november 2022   10.00 uur  nr. 1786 

 

Voorganger  : ds. Sieb Lanser uit Amstelveen 

Ouderling van dienst  : Heleen Broerse 

 Organist    : Arjen de Jong 

 Beamer / geluid en beeld : Rob Piso / Leo Bakker 

Lector    : Ria Bakker 

 Oppas- / Kinderdienst  : Aanwezig 

 Collecten    : KiA Zending-Golfstaten / 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 216: 1 en 2  

• Bemoediging en Groet 

• Lied 216: 3 

• Gebed om ontferming  

• Glorialied 8b 

 

LEZEN 

• Gebed om de heilige Geest 

• Kinderen gaan naar de kinderdienst  

• Eerste lezing Psalm 104  

• Lied 154b: 1, 2, 3 en 4 

• Tweede Lezing Romeinen 8: 18-22 

• Lied 154b: 5, 6, 7 en 8  

• Overdenking 

• Orgelspel 

• Lied 992   

 

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 

   De kinderen komen terug in de dienst 
 

Kinderlied ‘Genieten van genoeg’ (Elly Zuiderveld) 

https://www.youtube.com/watch?v=iShXKcQdQzY   

 

We leven hier in Nederland met 17 miljoen 

de aarde wordt steeds voller en waar blijft al het groen? 

De grond wordt alsmaar zuurder het eten steeds maar duurder 

soms vraag ik me als kind dan af: kunnen we zelf wat doen? 
 

In elke geval niet zeuren daar schiet je niets mee op 

Begin gewoon maar bij jezelf of trommel vriendjes op, want….. 
 

Mini mini minimaliseren dat kun je leren door te proberen 

Bijvoorbeeld: koop wat minder dure kleren 

wat is er mis met wat je gisteren droeg? 

je kunt toch ook genieten 3x 

genieten van GENOEG 
 

We leven hier in Nederland in luxe met elkaar 

toch is er ook veel armoe en dát is best wel raar 

Kan het je echt wat schelen? dan gaan we samen delen 

we kijken waar het nodig is en brengen we het daar 
 

Kijk eens in je kast wat je nog best wel past 

Of ruil om te beginnen wat kleding met vriendinnen 

en ook die ene miskoop die breng je naar de kringloop 

dan zeg je maar nou doeg!  

Zo kun je toch genieten Genieten van genoeg 
 

 

 

God geeft ons overvloedig 

vanuit zijn Koninkrijk 

als wij van daaruit leven 

dan worden we pas rijk! 
 

Mini mini minimaliseren dat kun je leren door te proberen 

Bijvoorbeeld: koop wat minder dure kleren 

wat is er mis met wat je gisteren droeg? 

je kunt toch ook genieten 3x 

genieten van GENOEG 

 

Kinderlied 2  Mijn God is zo groot.  

https://www.youtube.com/watch?v=EiiaIAWU4Jk 

 

Refrein: 

Mijn God is zo groot, 

zo sterk en zo machtig: 

Er ‘s niets wat Hij niet kan doen. (2x) 
 

De bergen schiep Hij, rivieren erbij, 

de sterren maakte Hij ook! 

Mijn God is zo groot, 

zo sterk en zo machtig. 

Er ‘s niets wat Hij niet kan doen. (3x) 
 

Mijn Vader is Hij, Hij maakte mij blij. 

Hij zorgt voor jou en voor mij. 

Mijn God is zo groot, 

zo sterk en zo machtig. 

Er ‘s niets wat Hij niet kan doen. (3x) 
 

Heb jij soms verdriet? ‘t is God die je ziet. 

Hij legt Zijn handen op jou. 

Mijn God is zo groot, 

zo sterk en zo machtig. 

Er ‘s niets wat Hij niet kan doen.  

Er ‘s niets wat Hij niet kan doen.  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iShXKcQdQzY
https://www.youtube.com/watch?v=EiiaIAWU4Jk


  

 

GEZEGEND OP WEG 

• Lied (staande) 978 

• Zegen (Beantwoord gezongen Amen 431B)  

• Orgelspel. 

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

 

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

Dhr. F. Hoogendam, Iepenlaan,  i.v.m. zijn 92ste verjaardag 

 

Hartelijk Dank 

Afgelopen zondag werden verrast met de bloemen van de gemeente. 

Wij willen jullie bedanken voor het mooie boeket wat wij mochten 

ontvangen ter gelegenheid van ons 45 jarig huwelijk. 

Ook hartelijk dank voor de andere felicitaties. 

                        Met vriendelijke groet, Yolanda en Evert Jonker 

 

Collecte Kerk in Actie - Zending (Golfstaten) 

De kracht van Bijbelverhalen in de Golfstaten 

In de Golfstaten groeit de kerk door de grote toestroom van arbeids-

migranten uit Afrika en Azië. Met steun van Kerk in Actie helpt het 

Bijbelgenootschap in de Golf duizenden lokale migrantenkerken met bijbels 

in de migrantentalen of audio players met bijbel verhalen om naar te 

luisteren. Daarnaast krijgen voorgangers training in storytelling, een 

interactieve bijbel vertelmethode. Voorgangers leren op een eenvoudige 

manier een bijbel verhaal vertellen. Daarna gaan ze met gemeenteleden in 

gesprek over het verhaal en zoeken naar de betekenis ervan voor het eigen 

leven. Ze putten er hoop en kracht uit om vol te houden in hun zware 

arbeidsomstandigheden. Bemoedig hen met uw bijdrage. 

Geef in de collecte of maak uw bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 

457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Golfstaten. Hartelijk dank! 

Meer informatie op kerkinactie.nl/bijbelingolfstaten 

Met 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. Donderdag 17 

november kan dit ook tijdens de inloop. 

 

Gitaar-duo Martini & Zoeteman komt naar Halfweg 20 november 

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 

 

 

 
 

 

 

 



  

 

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 14-11 10.00 uur Diaconie (bij Bas Berger) 

Dinsdag 15-11 10.15 uur Commissie Eredienst 

Woensdag 16-11 14.00 uur InterNos 

Donderdag 17-11 10.00-12.00 Inloop 

Vrijdag 18-11 20.00 uur VoiceMail 

Zondag 20-11 10.00 uur ds. Wilma van Rijn-Fennell 

         Herdenking overledenen 

         m.m.v. VoiceMail 

 
 

 

 
 

 

Deze kerkbrief is gemaakt door Leo Kranenburg. 
De kopij kan gemaild worden naar: kerkbrief@protestantsekerkhalfweg.nl. 

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