
  

 
 

 

 

KERKBRIEF 
 

Protestantse gemeente 
te 

Halfweg-Zwanenburg 

 

 
4e Advent 

 

Zondag, 18 december 2022   10.00 uur  nr. 1791 

 

 Voorganger   : Mevr. ds. Marijke Gehrels 

Ouderling van dienst  : Cora Gerritse 

 Organist    : Hans Jütte 

 Beamer, geluid en beeld : Rob Piso / Melissa Sieraad 

Lector    : Bas Monster 

 Oppas- / Kinderdienst  : Janneke Stoffels 

 Collecten    : Diaconie / Jong Protestant 
 
 

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 & Fuga BWV 560, J.S. Bach (1685-1750) 

 

BEGINNEN 

• Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 

• Aansteken 4 Adventskaarsen    gevolgd door het kaarsenliedje 
 
 Vier kaarsen in het donker vertellen in de nacht 

 Met licht en blij geflonker dat ons de vrede wacht. 

 

• Stil gebed, Bemoediging en Groet 

   Gezongen gebed om ontferming: 1008: 1, 2, 3  

   Rechter in het licht verheven 

• Woorden van leven: De tien geboden als vragen  

   Lied: 316: 1, 4 Het woord dat u ten leven riep 

 

LEZEN 

• Gebed om de heilige Geest 

• Kinderen gaan naar de kinderdienst  

• Eerste lezing: Genesis 38:24-30 (NBV21) 

  Lied: 362: 1, 3 Hij die gesproken heeft een woord dat gaat 

 

• Tweede Lezing: Mattheüs 1:1-6 (NBV21) 

   Lied: 738: 1, 3 Kom zing het lied van Eva 

• Overdenking 

    Orgelspel 

Koraalvoorspel: Nun komm` der heiden Heiland, BWV 659, J.S. Bach  

  Lied: 904: 1, 3, 5 Beveel gerust uw wegen 

DELEN 

• Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

• Collecte aankondiging  

• De kinderen komen terug in de dienst 

         kinderlied: Hemelhoog 157 Wij trekken in een lange stoet 



  

 

GEZEGEND OP WEG 

   Lied: 425 Vervuld van Uw zegen 

 

• Zegen, beantwoord met het zingen van  

   Lied: 248: 4 Voorwaar, de aarde zal getuigen 
 
    Orgelspel 

Toccata uit 5e Orgelsymfonie, C.M Widor (1844-1937). 

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

De bloemen uit deze dienst worden met een groet gebracht bij: 
Dhr. en mevr. Van Gelder-Bongaertz, Houtrijkstraat, i.v.m. hun 50-jarig huwelijk  

Dhr. en mevr. Van Ojik-van Bruggen, Troelstralaan, i.v.m. hun 61-jarig huwelijk  

Mevr. W. Visbeen, Marialaan, i.v.m. haar 91e verjaardag 
 

Meeleven 

Constantijn Sikkel is vanaf 13 december naar Woonzorgcentrum Klein 

België verhuisd. Het adres is: Belgiëlaan 3, 2034 AZ Haarlem 

We hopen dat hij zich daar snel thuis zal voelen. 

We wensen Constantijn en Mieke sterkte toe bij het wennen aan deze 

nieuwe situatie.  
 
Dhr. Kranstauber is weer thuis en hier moet hij verder revalideren. 

We wensen hem veel sterkte en voorspoedig herstel toe. 
 
Gerda Kortenoeven is donderdag 15 december tijdelijk verhuisd naar 

verpleeghuis Bornholm in Hoofddorp om daar verder te herstellen en te 

revalideren. We hopen en bidden op een goed herstel en wensen haar en 

haar familie veel sterkte toe.  

 

Berichten van overlijden 

Op zondag 4 december is Ita van den Horn – Slokker overleden op 81- 

jarige leeftijd.  

Vrijdag 8 december heeft de afscheidsceremonie in besloten kring 

plaatsgevonden in de aula van Begraafplaats Zwanenburg.  

We wensen de familie heel veel sterkte toe, liefde en troost van de Ene God. 
 
Op vrijdag 9 december is Rie Goedhart - de Joode onverwacht overleden op 

87-jarige leeftijd. Vrijdag 16 december om 12:30 was de afscheidsdienst 

van Rie in rouwcentrum Westgaarde te Amsterdam.  

 

 

Wij wensen haar familie en iedereen die haar lief had veel sterkte toe in 

deze periode, hoop en troost van de Eeuwige God.  

Ds. Wilma van Rijn-Fennell 

 
Producten Voedselbank 

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

producten voor de voedselbank worden ingeleverd.  

 
Kerkdiensten in de komende winterperiode 

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

genoodzaakt om vanaf zondag 1 januari 2023 de kerkdiensten tijdens het 

stookseizoen, dus ongeveer de 1e drie maanden van het jaar, in de koffieruimte te 

houden. 

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 

Vrijdag  23-12 20.00 uur VoiceMail 

Zaterdag  24-12 22.00 uur Kerstnachtdienst,  

     voorbereid door commissie eredienst 

Zondag  25-12 10.00 uur ds. Wilma van Rijn-Fennell,  

     Eerste Kerstdag 

 

Deze kerkbrief is gemaakt door Cora Gerritse. 

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/
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