
  

 

 
 

 

KERKBRIEF 
 

Protestantse gemeente 
te 

Halfweg-Zwanenburg 

 

 
Nieuwjaarsdienst 

 

Zondag, 1 januari 2023   10.30 uur  nr. 1793 
v.a. 10.00 uur is er koffie met iets lekkers 

 

 Verteller verhaal  : Heleen Broerse 

Ouderling van dienst  : Annelies Klokman 

 Organist    : Arjen de Jong 

 Beamer, geluid en beeld : Onno Bart 

Lector    : Cora Gerritse 

 Oppas- / Kinderdienst  : niet aanwezig 

 Collecten    : Diaconie / Kerk 
 
 

Na de dienst zijn we van harte welkom voor 

een kop koffie, thee, Glühwein 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. 

 
Vanaf 10.00 – 10.30 uur inloop en koffie 
 

Muziek 

Welkom en mededelingen 

Intochtslied: 513 alle verzen 

Gebed 

Zingen: Lied 463 

Eerste lezing: psalm 90 

Tweede lezing: Micha 4: 1 t/m 7 

Zingen: Lied 771 

Verhaal 

Zingen: Lied 1014 

Gedicht 

Gebed 

Aankondiging collecten 

Zingen als zegen: Lied 416 
 

Na de dienst Glühwein en oliebollen 
 

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

Mevr. A van Wieringen- Van Groningen, Populierenlaan, i.v.m. haar 91ste 

verjaardag  
 

Medeleven 

Verhuizing mevrouw A.H. Oldenburg-de Fouw 

Hierbij laat ik u weten dat mijn moeder per 19/12/2022 is verhuisd naar een 

verpleeginstelling. Zij woont per genoemde datum in een kleinschalige 

woongroep van Wolbrantskerkweg in Amsterdam Nieuw-west.   
 

Het adres van de instelling Wolbrantskerkweg is:  

Wolbrantskerkweg 60M  

1069 DA AMSTERDAM  

Met vriendelijke groet, Heleen Mengelder-Oldenburg  



  

 

Medeleven vervolg 

Mevr. van Vark-Leijding is vlak voor de Kerstdagen in huis gevallen. 

Daarbij heeft zij o.a. haar pols gebroken. Gelukkig hoeft zij niet geopereerd 

te worden. In de afgelopen week is er een plaatsje voor revalidatie en 

verzorging gevonden in het revalidatie en verpleeghuis Vreugdehof in 

Amsterdam (De Klencke 111, 1083 HH). Daar zal zij de komende weken 

verblijven.            Met vriendelijk groet, Leo Kranenburg 
 

Bedankt 

Dankjewel voor alle kaarten! Ik vind ze heel mooi. Ik heb wel twintig 

kaarten voor mijn verjaardag gekregen! Toen mama naar de kerk ging, lag 

er opeens een cadeautje. (Ik was ziek thuis.) Die nam mama mee naar huis 

en toen mocht ik hem uitpakken. Het was een schetsboek. Ik ging daarin 

tekenen. Dat zie je op de foto en ook verjaardagskaarten en een 

verjaardagsmedaille.   Groetjes van Michelle 
 

Mededeling van kerkrentmeesters 

Kerkdienst houden in de koffieruimte loopt iets vertraging op. Reden 

daarvoor is de vertraagde levering van apparatuur. De eerste dienst in 2023 

zal in elk geval nog in de kerkzaal plaatsvinden. Met voorbereidende 

werkzaamheden is wel al vast gestart. 

   Met hartelijke groet, Peter Mendrik, technisch vz kerkrentmeesters  
 

Oecumenische viering 15 januari 

Op zondag 15 januari is er een oecumenische viering in Parochie Onze 

Lieve Vrouwe in Halfweg.  

Voorgangers zijn Wilma van Rijn en José Pijnaker. Om 10:00 is er inloop 

met koffie, 10:30 begint de dienst. We hopen u daar te zien! 
 

Vakantie predikant 

T/m 9 januari heb ik vrij. Voor spoedgevallen kunt u contact opnemen met 

leden van de kerkenraad. Zij kunnen u helpen of indien nodig contact 

opnemen met mijn collega's. 

Ds. Wilma van Rijn 
 

Kerkdiensten in de komende winterperiode 

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

genoodzaakt om vanaf volgende week, zondag 8 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 
 

Producten Voedselbank 

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

producten voor de voedselbank worden ingeleverd.  
 

Agenda voor de komende week 

Donderdag 05-01 10.00–12.00 uur      Inloop met koffie 

Zondag 08-01 10.00 uur         Dr. Cristina Pumplun uit A’dam 
 

De collectes hebben opgebracht:  
04 dec.: KiA Werelddiaconaat € 69,55; Kerk € 75,25 

11 dec.: KiA binnenlands diaconaat € 134,85; Kerk € 83,80 

18 dec.: Diaconie € 66,75; Jong Protestant € 57,40 

24 dec.: Diaconie € 67,90 

25 dec.: KiA Kinderen in de knel Griekenland € 219,50; Kerk € 108,15 
 

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 
 

QR-code Diaconie    QR-code Kerk   

     
 

Deze kerkbrief is gemaakt door Leo Kranenburg. 

De kopij kan gemaild worden naar: kerkbrief@protestantsekerkhalfweg.nl. 

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

 
De kerkenraad wenst u een gezond en gelukkig 2023. 

mailto:kerkbrief@protestantsekerkhalfweg.nl
http://www.protestantsekerkhalfweg.nl/


  

 

 
 

Michelle 
 


