
  

 

 
 

 

KERKBRIEF 
 

Protestantse gemeente 
te 

Halfweg-Zwanenburg 

 

 
Kerkdienst in de koffieruimte 

 

Zondag, 8 januari 2023   10.00 uur  nr. 1794 
 
 

 Voorganger   : dr. Cristina Pumplun uit Amsterdam 

Ouderling van dienst  : Cora Gerritse 

 Organist    : Dick Meijer 

 Beamer / geluid en beeld : Robert Reemer / Leo Bakker 

Lector    : Dick Meijer 

 Oppas- / Kinderdienst  : niet aanwezig 

 Collecten    : Diaconie / 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 527: 1 en 2 

• Bemoediging en Groet 

• Lied 527: 3 en  5 

• Gebed om ontferming  

• Glorialied 487: 1 en 2  

LEZEN 

• Gebed om de heilige Geest 

• Kinderen gaan naar de kinderdienst  

• Eerste lezing: Jesaja 60: 1-6 

• Lied (Psalm) 72: 1 en 3 

• Tweede Lezing: Matteüs 2: 1-12 

• Lied 476: 1, 2 en 4 

• Overdenking 

• Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=HDqTL49OwDA 

• Lied 515: 1, 3, 4 en 7 

DELEN 

• Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

• Collecte aankondiging 

   De kinderen komen terug in de dienst 

GEZEGEND OP WEG 

• Lied (staande): 482: 1 en 3 

• Zegen (Beantwoord gezongen Amen 431B)  

• Orgelspel 

 



  

 

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

Dhr. C.A. van Oeveren, Wilhelminalaan, i.v.m. zijn 85ste verjaardag. 

 

Bedankt 

Beste mensen, Ik wil u hartelijk bedanken voor de kaarten en de 

telefoontjes die ik kreeg voor mijn verjaardag .Het voelde  als een 

bemoediging, we zitten n.l. in een dip, bij Carla is weer een rugwervel 

gebroken wat  een pijnlijke aangelegenheid is en ook veel zorg geeft.  

Wij wensen u  allen nog een voorspoedig 2023 toe. 

Met een groet van Carla en Leen van Andel. 

 

Bedankt 

Beste mensen, Graag wil ik iedereen bedanken voor alle mooie kaarten, 

telefoontjes, de bijzondere  tekening in pastelkleuren (die aan de muur 

hangt) en de persoonlijke aandacht die ik de laatste weken mocht ontvangen 

na mijn operatie. Ze waren hartverwarmend en opbeurend. Het medeleven 

vanuit de gemeente is van grote waarde. 

Helaas was de ingreep niet afdoende en ik zal op 16 januari opnieuw een 

operatie ondergaan die nu veel zwaarder is. Het herstel zal naar verwachting 

maanden duren. Ik heb mijn ambt als diaken daarom voor geruime tijd 

neergelegd. Vol goede moed zal ik samen met Tineke er doorheen komen  

Met een hartelijke groet, Tineke en Bas Berger 

 

Gezocht: Wie heeft mijn ‘poezenparaplu’?  

Ik ben mijn paraplu kwijt en weet niet meer waar ik hem voor het laatst heb 

gebruikt. Misschien ben ik bij je thuis geweest en ben ik toen mijn paraplu 

vergeten. Ik wil hem graag terug.    Bep Mandemaker 

 

Mededeling van kerkrentmeesters 

De ‘winter’opstelling voor de kerkdienst is klaargezet in de koffieruimte. 

De camera en microfoons zijn aangesloten, de liturgische tafel staat voor de 

klapdeuren.  

Er is een testuitzending gedaan. Misschien moet er nog wat worden 

bijgesteld, maar dat is niet van te voren te overzien.  

Er staat een partytent in de kerkzaal, zodat ook de mensen van het beeld en 

geluid er niet al te koud bijzitten. Een nieuwe ervaring, we hopen dat we op 

deze manier tijdens het stookseizoen mooie, warme diensten kunnen 

houden.                                  Namens de kerkrentmeesters, Cora Gerritse 
 

 

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! 
 

Agenda voor de komende week 

Maandag 09-01 09.00 uur Kerk schoonmaken 

Woensdag 11-01 19.30  Moderamen 

   20.00  Comm. Zondagmiddagconcerten 

Vrijdag 13-01 20.00 uur VoiceMail 

Zondag 15-01 10.00 uur Inloop koffie RK kerk 

10.30 uur  Oecumenische dienst RK kerk 

     o.l.v. ds Wilma van Rijn-Fennell en JosePijnaker 
 

Er is volgende week geen kerkbrief i.v.m. de Oecumenische dienst! 
 

Internationale Week van Gebed: 15 t/m 22 januari 

Samen met christenen uit verschillende kerken in de Haarlemmermeer 

bidden we aan de hand van Jesaja 1 vers 17 voor de eenheid onder 

Christenen en recht in onze samenleving. Stap deze week letterlijk over 

kerkmuren heen om elkaar te ontmoeten, te bemoedigen en samen God te 

zoeken in gebed. Voor meer informatie deelnemende kerken in de 

Haarlemmermeer: zie hieronder. 
 

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. 

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


  

 

 

 

 

 
 

 


