
  

 
 

 

 

KERKBRIEF 
 

Protestantse gemeente 
te 

Halfweg-Zwanenburg 

 

 
3e Advent 

 

Zondag, 11 december 2022   10.00 uur  nr. 1790 

 

 Voorganger   : Mevr. ds. Nellie van Voornveld 

Ouderling van dienst  : Gerda Adolf 

 Organist    : Arjen de Jong 

 Beamer, geluid en beeld :  

Lector    : Grietje Monster 

 Oppas- / Kinderdienst  : Aanwezig 

 Collecten    : KIA binnenlands diaconaat / 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. 

 

  ‘Kom tot inkeer’  
 

 Orgelspel 
  

BEGINNEN 

• Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 

• Aansteken 3 Adventskaarsen    gevolgd door het kaarsenliedje 

 

 Een derde kaars gaat stralen, wij wachten met geduld 

 en horen in verhalen hoe God zijn woord vervuld. 

 

Lied 444: 1, 2, 4, 5 Nu daagt het in het Oosten 

 

• Bemoediging en Groet 

Lied Maak ons hart onrustig, God 

 

Maak ons hart onrustig, God, 

dat het ontevreden klopt 

als we mooie leugens horen 

en gemakkelijke woorden! 

Maak ons hart onrustig, God. 

Stort in ons uw tranen uit. 

Mensen worden uitgebuit, 

weggeschopt en opgesloten. 

Zegen hen als wij hen troosten. 

Stort in ons uw tranen uit. 

Steek in ons uw woede aan 

om het onrecht te weerstaan! 

Geef ons moed om op te treden. 

Laat ons vechten voor de vrede. 

Steek in ons uw woede aan. 



  

 

Laat ons dwaas en koppig zijn. 

Laat ons doorgaan tot het eind. 

Gaat het onze kracht te boven, 

laat ons dan in U geloven. 

Laat ons dwaas en koppig zijn. 

Want het is uw koninkrijk 

tot in alle eeuwigheid. 

• Gebed om ontferming 

  

 Lied: Taizé, The Kingdom of God’ (3x) 

 

The Kingdom of God is justice and peace and joy in the Holy Spirit;  

come Lord, and open in us the gates of your Kingdom. 

 

Vertaling:  

Het Koninkrijk van God is gerechtigheid en vrede en vreugde in de Heilige 

Geest; 

Kom, Heer, en open in ons de poorten van uw Koninkrijk.  

 
 

LEZEN 

• Gebed om de heilige Geest 

 

• Kinderen gaan naar de kinderdienst  

 

• Eerste lezing: Jesaja 11: 1 t/m 10 

  Lied: 462: 1, 2, 5, 6 Zal er ooit een dag van vrede 

• Tweede Lezing: Mattheus 3: 1 t/m 12 

  Lied: 439: 1 en 2 Verwacht de komst des Heren 

 

• Overdenking 

Orgelspel 

 

  Lied: 439: 3 en 4 Een hart dat wacht in ootmoed 

 

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 

   We zingen een kinderlied 
https://www.youtube.com/watch?v=4kKMjvV8Yj8&list=PL82RdPVSjgUB8iaYmeVGAA

vkfqME2q_DX&index=14 

 

Voor het eerst met de trein 

Kedeng kedeng kedeng 

Dat is best wel fijn 

Maar ook een beetje eng. 

Voor het eerst naar school 

Met spullen in je tas; 

Daar sta je dan In een nieuwe klas, 

 

maar…. 

Weet je wat ik altijd zeg? 

Waar een wil is, is een weg. 

Waar een wil is, is een weg. 

Een weg door het water 

Een weg door de zee 

Een weg door het leven 

En God gaat mee! 

 

Op vakantie gaan 

En slapen in een tent 

Op een vreemde plek 

Waar jij nog niemand kent, 

En als je zwemles hebt 

En watertrappen moet, 

Ben je best wel bang, 

Het lukt nog niet zo goed, 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4kKMjvV8Yj8&list=PL82RdPVSjgUB8iaYmeVGAAvkfqME2q_DX&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=4kKMjvV8Yj8&list=PL82RdPVSjgUB8iaYmeVGAAvkfqME2q_DX&index=14


  

 

maar…. 

Weet je wat ik altijd zeg? 

Waar een wil is, is een weg 

Waar een wil is, is een weg. 

Een weg door het water 

Een weg door de zee 

Een weg door het leven En God gaat mee! 

 

GEZEGEND OP WEG 

 

   Lied 103C: 1 en 3 Loof de koning, heel mijn wezen  

 

• Zegen   Amen 431B 

 

    Orgelspel  

    

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

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

Dhr. K. van Beem, IJweg, i.v.m. zijn 80e verjaardag 
 

 

Meeleven 

Dhr. Kranstauber is afgelopen week geopereerd in het Spaarne Gasthuis te 

Hoofddorp. Naar omstandigheden gaat het goed, moet afwachten wanneer 

hij weer naar huis mag. We wensen hem sterkte en voorspoedig herstel toe. 

 

Hartelijk dank 

Graag willen wij iedereen bedanken voor de mooie kaarten en het  

prachtige boeket dat wij kregen van de kerk voor ons 50 jarig huwelijk. 

We zijn er erg blij mee! 

Hartelijke groeten van Peter en Ria van Woensel -  Malipaard. 
 
Mede namens de kinderen en kleinkinderen wil ik u bedanken voor het 

meeleven door middel van kaarten, bloemen en persoonlijke gesprekjes 

naar aanleiding van het overlijden van Thea. Wij mogen terugzien op een 

prachtige afscheidsdienst en dat blijft ons bij! 

Namens de familie, Henk Swager   

 

 

 

Hartelijk dank voor het ontvangen boeket bloemen die ik afgelopen zondag 

na beëindiging van de kerkdienst mocht ontvangen. Een heel mooi boeket 

met veel kleurrijke bloemen. Fleurt mijn kamer helemaal op. 

Met vriendelijke groet, Hans Jütte. 

 

Collecte Kerk in Actie - Diaconaat - Nederland - 3e Advent 

Vrolijkheid in asielzoekerscentra 

Iedere dag vluchten er kinderen en jongeren voor geweld en onderdrukking. 

Ze hebben vaak nare ervaringen achter de rug. In asielzoekerscentra 

wachten ze op de beslissing of ze in Nederland mogen blijven. Stichting De 

Vrolijkheid organiseert in azc’s wekelijks het KunstLab, met creatieve 

activiteiten zoals dans, theater, muziek, film en fotografie voor kinderen en 

jongeren. Kinderen en jongeren ontdekken en ontwikkelen hun talenten. 

Kunst en creativiteit versterken hun veerkracht en zelfvertrouwen. 

Met steun van Kerk in Actie is het Vakantie KunstLab ontwikkeld, zodat 

jonge azc-bewoners ook in de schoolvakanties creatieve workshops kunnen 

bezoeken. Met een feestelijke presentatie voor bewoners van azc’s worden 

de workshops afgesloten.  

Met uw bijdrage steunt u diaconale projecten van Kerk in Actie, zoals het 

Vakantie KunstLab voor kinderen en jongeren in azc’s. Geef aan de collecte 

of maak een bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in 

Actie o.v.v. collecte De Vrolijkheid. 

Meer informatie op www.kerkinactie.nl/vrolijkheid 

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?  

Hartelijk dank namens de ZWO-commissie, Ellen Oostwouder 

 

Internos laatste les in 2022 

Nog even een kleine herinnering aan de koorleden. De uitgestelde les is nu 

op woensdag 14 december a.s. 14.00 uur in de kerk(zaal). Wij hopen dat 

jullie er nu ALLEMAAL zijn. 

Ook bespreken we de startdata voor het nieuwe jaar. 

Het bestuur van INTERNOS 

 

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/vrolijkheid


  

 
 

Kerkdiensten in de komende winterperiode 

Zoals afgelopen zondag na de kerkdienst gemeld zullen de kerkdiensten 

vanaf zondag 1 januari 2023 tijdens het stookseizoen, dus tot ongeveer de 1e 

drie maanden van het jaar, in de koffieruimte worden gehouden. 

In verband met de stijging van de kosten voor energiegebruik zien wij ons 

genoodzaakt om deze maatregel te nemen. 

De kerkrentmeesters hebben naar opties gekeken om de kerkzaal aan te 

passen, met dak- en raamisolatie, maar dat brengt heel veel kosten en veel 

werk mee. De diensten in de koffieruimte houden vergt ook enkele 

aanpassingen, maar minder arbeidsintensief en goedkoper. 

In de koffieruimte vlak achter de kerkzaal komt een stoelopstelling met 

voldoende zitplaatsen voor het huidige aantal bezoekers. Met behulp van 

een houten tafel en een lessenaar wordt er een liturgisch centrum gecreëerd.  

De beamer en het geluid blijft wel in de kerkzaal, dit kan uit praktische 

overwegingen niet anders. Er komt een vaste camera in de koffiezaal, zodat 

u thuis de diensten kunt blijven zien. 

En de organist zal op het elektronisch orgel spelen. 

Het zal voor iedereen aanpassen zijn, maar wij als kerkrentmeesters en de 

kerkenraad denken dat dit de beste oplossing is. 

We hopen dat we op deze manier tijdens het stookseizoen mooie, warme 

diensten kunnen houden. 

Namens de kerkrentmeesters, Cora Gerritse 

 

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 

Zondag  11-12 11.30 uur Korte kerkenraadsvergadering  

     i.v.m. begroting 

Woensdag  14-12 14.00 uur  InterNos  

                  20.00 uur  Moderamen 

Donderdag  15-12 10.00-12.00 uur Inloop 

Vrijdag   16-12 15.00 uur   Kerstviering gemeentediaconaat 

                                   20.00 uur  VoiceMail 

Zondag  18-12 10.00 uur  Mevr. ds. Marijke Gehrels,   

     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. 
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