
  

 
 

 

 

KERKBRIEF 
 

Protestantse gemeente 
te 

Halfweg-Zwanenburg 

 

 
2e Advent 

 

Zondag, 4 december 2022   10.00 uur  nr. 1789 

 

Voorganger  : ds. Wilma van Rijn - Fennell 

Ouderling van dienst  : Annelies Klokman 

 Organist    : Hans Jütte 

 Beamer, geluid en beeld : Robert Fennell 

Lector    : Gré Gijzen 

 Oppas- / Kinderdienst  : Aanwezig 

 Collecten    : KIA 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 

 Air en Gavotte, Samuel Wesley (1766 -1837) 

 
 

BEGINNEN 

• Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 

• Aansteken 2e Adventskaars,    gevolgd door het kaarsenliedje 

 

 Twee kaarsen staan te schijnen, hun licht is nog maar klein. 

 Toch zal de nacht verdwijnen, dan zal er vrede zijn.  

 

Lied Psalm 72: 1, 4 Geef Heer, de koning uwe rechten 

 

• Bemoediging en Groet 

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

Gem:  Die hemel en aarde gemaakt heeft. 

Vg: Die trouw is in de 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 

 

Lied Psalm 72: 6 Bloeie zijn naam  

 

• Gebed om ontferming  

 

Lied 462: 1, 2, 4, 6 Zal er ooit een dag 
 

LEZEN 

• Gebed om inspiratie 

• Kinderen gaan naar de kinderdienst  

 

• Eerste lezing: Ruth 2: 14-19 en 4: 13-17  
  Lied 837: 1, 4 Iedereen zoekt u, jong of oud 

 



  

 

• Tweede Lezing: Lucas 1: 26-35 

  Lied 443: 1, 2, 3 De Engel Gabriel komt aangesneld  

• Overdenking 

   Orgelspel 

  Lento, Jacques H.G. Bley (1897 – 1955) 

 

Lied 982 In de bloembol is de krokus 

• Aftreden Gré Gijzen als diaken 

   God zal met je meegaan 

 God zal met je meegaan 

  als licht in je ogen 

  als lamp voor je voet 

  als hand op je hoofd 

  en arm om je schouder; 

  als baken bij ontij en verte die wenkt 

  als groet op je lippen en hoop in je hart 

  als stem die je uitdaagt 

  en woord dat je voorgaat. 

 
 

DELEN 

• Afkondiging overlijden 

   Lied 961 Niemand leeft voor zichzelf 

 

• Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
 

• Collecte aankondiging 

 

   De kinderen komen terug in de dienst 

 

   Kinderlied: Geef licht 
  Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=bd4vI4yg48g 
 

GEZEGEND OP WEG 

   Lied (staande): HH 145 1, 2, 3 O kom Immanuel 

 

• Zegen   Amen 431B 

 

    Orgelspel  

   Improvisatie 

 

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

 

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

Dhr. G. van Elderen, Raasdorperweg, i.v.m. zijn 90e verjaardag  

Dhr. Hans Jütte, i.v.m. zijn verjaardag  

Mevr. Gré Gijzen, i.v.m. haar aftreden als diaken 
 

 

Bericht van overlijden 
Op zondag 27 november is Corry Monster- van Oeveren overleden op 93-

jarige leeftijd.  
Op vrijdag 2 december om 14:00 uur heeft de afscheidsdienst 

plaatsgevonden in de aula van de begraafplaats te Zwanenburg, met 

aansluitend gelegenheid om te condoleren.  

We wensen de familie heel veel sterkte toe, liefde en troost van de Ene God. 

Ds. Wilma van Rijn-Fennell 

 

Hartelijk Dank 

Ik wil een ieder bedanken die mij een kaart stuurde of op een andere 

manier met ons mee hebben geleefd. 

Het was een spannende tijd maar het meeleven heeft mij goed gedaan en 

sterkt mij op de weg naar verder herstel. 

Met een groet van Carla en Leen van Andel. 
 

Collecte Kerk in Actie  - Werelddiaconaat -2e Advent 

Creëren van banen voor jongeren in Libanon, Jordanië en Irak 

Van de miljoenen Syriërs die door de oorlog hun land zijn ontvlucht zijn de 

meeste terecht gekomen in de buurlanden Libanon, Jordanië en Irak. Ze 

leven er in grote armoede. Door de zware economische crisis is het moeilijk 

om een nieuw bestaan op te bouwen. Kerk in Actie ondersteunt Syrische 

vluchtelingen en arme lokale families met een opleiding in sectoren waar 

veel vraag is naar personeel, of met het opzetten van een eigen bedrijf. 

Daardoor worden ze minder afhankelijk van hulp en dat maakt hen 

weerbaarder. 

https://www.youtube.com/watch?v=bd4vI4yg48g


  

 

Met uw bijdrage steunt u het werk van Kerk in Actie voor Syrische 

vluchtelingen, en andere noodhulpprojecten over de hele wereld.  

Geef aan de collecte of maak uw bijdrage over op 

NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Syrische 

vluchtelingen. Hartelijk dank! 

Meer informatie op kerkinactie.nl/syrischevluchtelingen. 

Hartelijke groet namens de ZWO-commissie, Ellen Oostwouder 

 

Wijziging repetitie koor "Internos" 

De laatste repetitieles van ons koor in 2022 is een week uitgesteld n.l. 

van 7 december a.s. naar woensdag 14 december n.m. 2.00 uur in de 

(kerk)zaal van onze kerk. Noteer die datum alvast in jullie agenda. 

Wanneer we in januari 2023 weer starten zullen we op 14 december met 

elkaar bespreken. 

Hartelijke groeten en tot ziens op 14 december,  

namens het bestuur "Internos" 

 
 

Adventskalender "Aan tafel!" 

U kunt een adventskalender bestellen. Deze sluit aan bij het jaarthema 'Aan 

tafel!' en laat zien hoe we juist met Advent en Kerst mogen ervaren dat we 

uitgenodigd worden in Gods nabijheid. De kalender bevat voor elke dag een 

korte overdenking, aangevuld met mooie citaten, liederen en 

(gespreks)vragen.  

Er zijn 10 adventskalenders door onze commissie besteld, die bij de ingang 

van de kerkzaal liggen. Als u daarvan 1 wilt, dan kunt er 1 meenemen door 

€ 1 te doneren in het spaardoosje wat erbij staat. 

U kunt ook zelf (gratis) een adventskalender bestellen via 

https://protestantsekerk.nl/nieuws/adventskalender-protestantse-kerk/.  Hier 

kunt u ook een aanvraag doen om per dag het bericht van de 

adventskalender in uw mailbox te ontvangen.    

Namens de ZWO-commissie, Petra Meijer-Mendrik 
 

 

 

 

 

 

 

De collectes hebben opgebracht:  

6 november:  - KiA Zending Zambia €    80,35 

  - Kerk      €  107,20 

13 november: - KiA Zending   €    80,75 

  - Kerk         €    81,11 

20 november: - Diaconie    €  140,10 

  - Pastoraat      €  116,95 

27 november: - KiA Werelddiaconaat €    96,70 

  - Kerk      €  110,80 

 

Producten Voedselbank 

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

producten voor de voedselbank worden ingeleverd.  

 
 

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 

Dinsdag 06-12 19.30 uur Commissie Eredienst 

Vrijdag  09-12 20.00 uur VoiceMail 

Zondag  11-12 10.00 uur Mevr. ds. Nellie van Voornveld, 

     Amsterdam 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

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

 

https://protestantsekerk.nl/nieuws/adventskalender-protestantse-kerk/
mailto:kerkbrief@protestantsekerkhalfweg.nl
http://www.protestantsekerkhalfweg.nl/


  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Geef licht  Tekst & muziek: Marcel & Lydia Zimmer 

Geef licht, geef licht 

in de wereld om je heen. 

Geef licht, geef licht, 

laat het zien aan iedereen. 

Geef licht, geef licht 

door de dingen die je doet. 

Geef licht, geef licht: 

wees voor alle mensen goed. 

Weet je hoe dat moet? 
 

Hou het meest van God, 

ja, zet Hem op nummer 1 

Hou ook van jezelf 

en ook zo van iedereen. 
 

Je vindt het zelf toch fijn 

als iemand lief is en niet flauw doet. 

Doe dus voor een ander 

wat je wilt dat die voor jou doet. 

Whooo … 

Geef licht, geef licht … 

Weet je hoe dat moet? 

Wees eerlijk en wees echt 

help een ander waar je kan. 

Deel van wat je hebt 

daar wordt de wereld mooier van. 
 

Je vindt het zelf toch fijn 

als iemand lief is en niet flauw doet. 

Doe dus voor een ander 

wat je wilt dat die voor jou doet. 

Whooo … 

Geef licht, geef licht … 



  

 

 

 


