
  

 

 
 

 

KERKBRIEF 
 

Protestantse gemeente 
te 

Halfweg-Zwanenburg 

 

 
Kerkdienst in de koffieruimte 

 

Zondag, 22 januari 2023   10.00 uur  nr. 1795 
 

 Voorganger   : mevr. Tjitske de Vries - Meijer,  

    (proponent) uit Overveen 

Ouderling van dienst  : Heleen Broerse 

 Organist    : Arjen de Jong 

 Beamer / geluid en beeld : Rob Piso / Melissa Sieraad 

Lector    : Selma de Fouw 

 Oppas- / Kinderdienst  : aanwezig 

 Collecten    : Diaconie / Missionair werk 
 
 

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 66 vers 1 en 3 

• Bemoediging en Groet 

•   Lied 66 vers 6 en 7 

• Gebed om ontferming 

•   Lied 834 vers 1, 2 en 3 

LEZEN 

• Gebed om de heilige Geest 

• Kinderen gaan naar de kinderdienst 

• Lezing Oude Testament: Exodus 3: 1-6 

•   Lied 319 vers 1, 2 en 5 

• Lezing Nieuwe Testament: Johannes 3: 1-13 

•  Lied 339a 

• Overdenking 

• Amazing Grace Leona Philippo en Jan Willem van Delft 

https://youtu.be/Z2tPkwh4CIk 

•   Lied 1005 vers 1, 2 en 5 

DELEN 

• Afkondiging van overlijden 

  Lied 961 Niemand leeft voor zichzelf 

https://youtu.be/Z2tPkwh4CIk


  

 

• Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

• Collecte aankondiging 

• De kinderen komen terug in de dienst 

•   Lied 288 

GEZEGEND OP WEG 

(staande) 

• Zegen  

Lied 425 

•    Orgelspel 

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

 

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

Kicki Stoffels, i.v.m. haar operatie. 

 

Medeleven 

Ria Joustra wil iedereen hartelijk bedanken voor de lieve kaarten die ze 

heeft ontvangen. Al die betrokkenheid heeft haar ontroerd. 

Ria is de laatste tijd minder aanwezig in de kerk omdat zij een onge-

neeslijke longziekte heeft. 

We wensen haar veel sterkte toe, troost en nabijheid van de Eeuwige. 
 

Mevr. van Vark-Leijding is deze week weer thuisgekomen uit het 

revalidatiecentrum in Amsterdam. Met behulp van thuiszorg zal zij verder 

werken aan haar herstel. 

 

Bedankt 

Fabiënne is jarig geweest en is 4 jaar geworden. Ze heeft héél veel kaarten 

gekregen en is daar heel blij mee! Op een gegeven moment wist ze al dat, 

als er een kaart in de brievenbus zat, die vast voor haar was. Het volgende 

wil ze er zelf nog over kwijt: "Ik vind ze heel prachtig en mooi en 

dankjewel!" 

 

 

 

Hartelijk dank! 

Ter gelegenheid van mijn 78e verjaardag mocht ik weer vele kaarten en een 

aantal telefonische felicitaties ontvangen. Michelle en Fabienne Jonker 

hadden weer hun best gedaan. De afbeelding door Michelle perfect 

ingekleurd en door Fabienne in haar eigen stijl er iets aan toegevoegd (op 

de achterzijde van de ingeplakte afbeelding). Heel fijn! 

Wil Mastenbroek 

 

Collecte Missionair werk: Een kerk van betekenis 

Bijna elk dorpsgezicht in ons land wordt gekenmerkt door een kerktoren. 

Het tekent de rol die de kerk vanouds heeft: middelpunt van de 

samenleving, ook vandaag de dag nog. Op allerlei manieren zoeken 

gemeenten naar mogelijkheden om van betekenis te zijn voor de mensen in 

hun dorp of stad en verbonden te zijn met hun omgeving. Bijvoorbeeld met 

een inloophuis waar iedereen welkom is, of met een moestuin voor de hele 

buurt. De dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk biedt kleine 

gemeenten een platform waar zij ervaringen delen, ideeën opdoen en elkaar 

inspireren en motiveren om van betekenis te zijn in hun omgeving. 
 

Met uw bijdrage aan de collecte ondersteunt de Protestantse Kerk het 

missionaire activiteiten in het hele land. Geef in de collecte of maak een 

bijdrage over op  NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. 

Missionair Werk januari. 

 

Lunch na de kerkdienst van 5 februari 

Op 5 februari is weer een avondmaalsdienst. Hoe mooi deze af te sluiten 

met het koffiedrinken en daarna een gezamenlijke maaltijd. 

Zoals gewoonlijk brengt een ieder die deelneemt aan de lunch iets mee. Dat 

hoort u, nadat u zich hebt aangemeld. 

Luncht u/lunch jij ook mee op die zondag? 

U kunt zich aanmelden bij mij, via de telefoon: 020 4976137, mondeling na 

de kerkdienst, of via de mail: heleenbroerse@gmail.com. 

U/jij bent van harte uitgenodigd.  

Heleen Broerse 
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Koor "INTERNOS" zoekt nieuwe leden 

Woensdag 18 januari j.l.  kwamen de koorleden van "Internos" voor het 

eerst bij elkaar. Onze dirigent, dhr. Hans Jütte wenste ons de beste wensen 

in 2023. 

We besloten collectief om toch weer door te gaan met zingen. 

Wegens gebrek aan elektriciteit in de koffiezaal hebben wij in de koude 

kerk gezongen. (Gelukkig deed het koffiezet apparaat het wel). 

We repeteren op de 1e en 3e woensdagmiddag van de maand, dus de eerst 

volgende les is op woensdag 1 februari a.s. 14.00 uur in de kerk/koffiezaal 

van onze kerk.  

Op dit moment hebben we 11 koorleden en 3 personen denken er over t.z.t. 

lid te worden. Bij ons geldt: je bent nooit te jong of te oud om te leren. Heb 

je zin om mee te zingen dan ben je van harte welkom.  

Een hartelijke groet, namens het bestuur van "Internos" 

 

Kerkdiensten in ‘winter’opstelling in koffieruimte 

Het was een bijzondere bijeenkomst op 8 januari in de koffieruimte, bij 

deze eerste kerkdienst in de koffieruimte. Maar zo te horen beviel het de 

aanwezigen goed. Met bijna 40 aanwezigen konden wij nu van “een volle 

bak” spreken (maar er kan nog meer bij) en dat was goed voor het gevoel 

van samenzijn. Ook de weergave van de dienst online en de bediening van 

beamer en geluid (ondanks het gescheiden zijn) verliepen goed. Hier en 

daar was er ruimte voor een kleine verbetering, maar al met al kon het een 

geslaagde exercitie worden genoemd. Bedankt aan allen die dit mogelijk 

hebben gemaakt! 

 

Collecte opbrengsten 

De collecte van 1 januari heeft opgebracht: 

- Diaconie € 34,95 

- Kerk  € 37,00 
 

De collecte van 8 januari heeft opgebracht: 

- Diaconie € 59,55 

- Kerk  € 83,45 

 

 

 

 

 

 

Agenda voor de komende week 

Maandag 23-01 14.00 uur Diaconie 

Dinsdag 24-01 10.15 uur Cie Eredienst 

Woensdag 25-01 19.30  Kerkenraad 

Zondag 29-01 10.00 uur Ds. C.J.P. Ofman uit Amsterdam 

 

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/


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


