
  

 

 
 

 

 

KERKBRIEF 
 

Protestantse gemeente 
te 

Halfweg-Zwanenburg 

 

 
Kerkdienst in de koffieruimte 

 

Zondag, 29 januari 2023   10.00 uur  nr. 1796 
 

 Voorganger   : ds. Cor Ofman uit Amsterdam 

Ouderling van dienst  : Gerda Adolf 

 Organist    : Hans Jütte 

 Beamer, geluid en beeld : Onno Bart 

Lector    : Grietje Monster 

 Oppas- / Kinderdienst  : aanwezig 

 Collecten    : Diaconie / Kinderen en jongeren 
 
 

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 283: 1, 2 en 3 

Bemoediging en Groet 

Lied 283: 4 en 5 

Gebed om ontferming 

Glorialied: Lied 968: 4 en 5 

LEZEN 

Gebed om de heilige Geest 

De kinderen gaan naar de nevendienst 

Eerste lezing: 1 Korintiërs 1, 18-31 

Lied 1001 

Tweede lezing: Matteüs 5, 1-12 

Lied 996 

Overdenking 

Orgelspel 

Lied 924 

DELEN 

Dankgebed en voorbeden, Stil gebed, Onze Vader 



  

 

Collecte aankondiging 

De kinderen komen terug in de dienst; 

We zingen een Kinderlied: Lied 783 (Voor mij is geluk) 

https://www.youtube.com/watch?v=RESqGpIyoxA 

GEZEGEND OP WEG 

Slotlied 1009 

Zegen (Beantwoord met gezongen Amen; Lied 431B) 

  Orgelspel 

 

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

 

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

Mevr. W. van Vark-Leijding, Dennenlaan  

 

 

Overlijden 

Op dinsdag 17 januari is Lien Hofstra-Zuidweg overleden op 96-jarige 

leeftijd. Dinsdag 24 januari heeft de afscheidsdienst in besloten kring 

plaatsgevonden. 

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

deze periode, hoop en troost van de Eeuwige God.  

 

Meeleven 

Henk Groothuis wordt 3 februari geopereerd aan zijn knie, daarna zal hij 

een periode moeten revalideren. We hopen dat de operatie en het herstel 

goed zullen gaan.    Ds. Wilma van Rijn-Fennell 

 

Bas is afgelopen dinsdag voor de derde keer geopereerd: de darmen 

werkten niet en na allerlei onderzoeken was het echte probleem nog niet 

gevonden. Het bleek een abces te zijn, dat na de vorige operatie was 

 

 

ontstaan en met verklevingen aan de dunne darm vastzat. Gelukkig kon 

alles goed worden verwijderd, zodat het de weg vrij maakt in de darmen. 

Nu is het afwachten. Dank voor alle vorm van meeleven. We voelen ons 

gesteund daardoor!  

Lieve groet en we houden moed! Bas en Tineke 

 

Bedankt 

Wat fijn, al die reacties op mijn 80e verjaardag. Allereerst het mooie boeket 

dat Heleen bracht en alle felicitaties en telefoontjes. Dat gaf een warm 

gevoel . Dank jullie wel allemaal! 

Hartelijke groeten, Adrie Mendrik 

 

Bedankt 

Ik kreeg voor mijn verjaardag veel kaarten. Ook van Michelle en Fabiënne 

kwam was er een bijzonder mooie felicitatie bij. Bedankt voor alle reacties! 

     Hartelijke groeten, Gré Wolse 

 

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 

 

Collecte Kinderen en Jongeren: Nederland speelt Sirkelslag 

Hoe houd je jongeren betrokken bij de kerk en bij het geloof. Dat kan 

bijvoorbeeld met het spel Sirkelslag van Jong Protestant, de jeugdwerk-

organisatie van de Protestantse Kerk. Tijdens Sirkelslag spelen jeugd-

groepen uit heel Nederland op hun eigen locatie een interactief spel. Via 

online verbindingen strijden ze tegen groepen in andere plaatsen om de 

hoogste score. Bij Sirkelslag staat altijd een bijbelverhaal en vaak ook 

diaconale thema’s centraal. Op een ongedwongen manier zijn jongeren zo 

bezig met geloofsonderwerpen.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=RESqGpIyoxA
mailto:heleenbroerse@gmail.com


  

 

Steun het jeugdwerk van de Protestantse Kerk. Geef in de collecte of maak 

uw bijdrage over op NL52 ABNA 041 41 41 415 t.n.v. Jeugdwerk 

Protestantse Kerk o.v.v. collecte Kinderen en jongeren 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 

 

Inloop nieuwe stijl 

De inloopochtenden op donderdag krijgen een nieuwe vorm. We zullen 

voortaan elke eerste donderdag van de maand samenkomen bij iemand 

thuis. 

De eerstvolgende inloopochtend is donderdag 2 februari om 10.00 uur bij 

Bep Mandemaker, Dokter Baumannplein 8 Halfweg 

 

 

 

Groots 25ste Zondagmiddagconcert op 5 maart  

Het 25ste Zondagmiddagconcert in onze (dan verwarmde) kerk belooft een 

muzikaal hoogtepunt te worden in de bestaansgeschiedenis van deze 

concertserie. In plaats van normaal één muzikant of groep ontvangen wij 5 

maart een concertpianist én een trio met viool, klarinet en accordeon én een 

organist. Het zijn Edzo Bos, Trio C tot de Derde en Hans Jütte. Nog niet 

eerder had een Zondagmiddagconcert zo’n breed palet aan instrumenten en 

muziekstijlen. Volgens de commissie een fantastische  manier om het 25ste 

concert te vieren. Dus beleef het mee en kom 5 maart naar ons eigen 

‘Podium Klassiek Halfweg’.   

Namens de commissie Zondagmiddagconcerten, Ben Broerse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Edzo Bos 

 
Hans Jütte 

 
Trio C tot de Derde 
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Collecte 5 februari, werelddiaconaat: Pakistan & spaardoosjes inleveren 

Op zondag 5 februari is het werelddiaconaat zondag. In de kerk besteden 

wij dan extra aandacht aan de Kerk in Actie collecte voor Pakistan. 

Op 1 februari was het 70 jaar geleden dat de watersnoodramp plaatsvond. 

Pakistan was een van de landen die meteen te hulp schoot door geld in te 

zamelen.  

Mooi om, ook na zo’n lange tijd, iets terug te doen voor de mensen in dit 

Zuid-Aziatische land die nu ónze hulp nodig hebben. 

U kunt die zondag ook uw spaardoosje weer inleveren dus zet hem alvast 

klaar! Ook kunt u dan weer een nieuw spaardoosje meenemen.  

Met vriendelijke groeten namens de ZWO commissie, Ellen Oostwouder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collecte opbrengsten 

De collecte van 22 januari heeft opgebracht: 

- Diaconie  € 74,00 

- Missionair werk € 72,50 

 

Agenda voor de komende week 

Woensdag 01-02 14.00 uur InterNos 

Woensdag 01-02 20.00 uur Cie Zondagmiddagconcerten 

Donderdag 02-02 10.00 uur Inloop bij Bep Mandenmaker 

Vrijdag 03-02 20.00 uur VoiceMail 

Zondag 05-02 10.00 uur Ds. Wilma van Rijn-Fennell 

     Heilig Avondmaal 

 

 

 

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 komende maand zal 

Petra Meijer-Mendrik de kerkbrief samenstellen. 

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

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