
  

 

 
 

 

KERKBRIEF 
 

Protestantse gemeente 
te 

Halfweg-Zwanenburg 

 

 
Kerkdienst in de koffieruimte 

 

 

Zondag, 12 februari 2023   10.00 uur  nr. 1798 
 

 Voorganger   : ds. Rien Wattel, Hoofddorp 

Ouderling van dienst  : Heleen Broerse 

 Organist    : Dick Meijer 

 Beamer / geluid en beeld : Robert Reemer / Leo Bakker 

Lector    : Anke Kluijt 

 Oppas- / Kinderdienst  : aanwezig 

 Collecten    : KIA noodhulp / 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. 

 
Muziek 

BEGINNEN 

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 

Lied Zingenderwijs 144:  1 t/m 4 “Vieren is je hart verwarmen” 
(tekst: Margreet Spoelstra, melodie lied 527 “Uit Uw hemel zonder grenzen”) 

 

1. Vieren is je hart verwarmen. 2. Vieren is met open handen 

Er is plek in deze kring.  vrij ontvangen wat er komt, 

Adem, luister mee en zing,  wat verkild is en verstomd, 

laat de stilte je omarmen.  aan nieuw vuur laten ontbranden. 

3. Vieren is je laten dragen 4. Vieren is breken en delen, 

door genade, door elkaar,  hoop, vertrouwen, klein of groot. 

door een lied en een verhaal.  Deel je warmte, deel je brood. 

Er is ruimte voor je vragen.  Laten we de toekomst spelen. 

Bemoediging en groet 

 

Gebed om ontferming  

 

Glorialied 216: 1 t/m 3 “Dit is een morgen als ooit de eerste” 

 

LEZEN 

Gebed om de Heilige Geest 

 

De kinderen gaan naar de kinderdienst 

 

Eerste lezing: Deuteronomium 30: 15-20  

 

Lied: 321: 1, 2, 4, 6 en 7 “Niet als een storm, als een vloed”  

 



  

 

Tweede Lezing: Matteüs 5: 21-30 

 

Lied 992: 1 t/m 4 “Wat vraagt de Heer nog meer van ons” 

Overdenking 

Stilte 

 

DELEN 

Lied als inleiding op de gebeden Zingenderwijs 36 

“Donker zijn soms mensendagen” 
(tekst: Margreet Spoelstra, melodie: Lied 791, ”Liefde eenmaal uitgesproken”) 

 

1. Donker zijn soms mensendagen 2. In de diepte het verlangen 

 als de onmacht hoop weerspreekt.  om die stem weer te verstaan, 

Nergens sporen van een teken  aangeraakt, gewenkt te worden 

dat de ban van wanhoop breekt.  en opnieuw op weg te gaan. 

 

3. Uitgezworven, vastgelopen,  4. Uit het dode hout geboren 

een vaag heimwee naar het licht.  al aanwezig in de nacht 

Speurend naar het kleinste teken  groeit een twijg de angst te boven, 

van een droom, een vergezicht.  groene bron van levenskracht. 

 

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

Collecte-aankondiging  

 

Kinderen komen terug van de kinderdienst 

 

Kinderlied Opwekking 93 “Gehoorzaam zijn” 

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

  

GEZEGEND OP WEG 

Slotlied 1001: 1 t/m 3 “De wijze woorden en het groot vertoon” 

Zegen (beantwoord met gezongen “Amen” Lied 431B) 

 

   Muziek 

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

 

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

- Dhr. & mw. Oostwouder-Bosch, Irenestraat, i.v.m. hun 66-jarige huwelijk. 

- Mevrouw Dhont-Groen, Sparrenlaan. 

 

Bedankt 

Bedankt voor de mooie bos bloemen, die ik voor mijn 95e verjaardag heb 

gekregen. Ik was er blij mee.   

Mevrouw Stol-Luijt 

 

In de afgelopen maand hebben we rond de plotselinge ziekte en het 

onverwacht overlijden van Rien veel warme aandacht mogen ontvangen. 

Dank jullie wel voor het meeleven, de belangstelling voor ons, de 

telefoontjes en kaarten die we hebben gekregen. Het troost ons in het 

verdriet om het missen van Rien in ons leven. 

Ada Boterman, Bas, Kitty en Iris  

 

In memoriam 

In de nacht van 27 op 28 januari is Rien Boterman overleden in de leeftijd 

van 71 jaar. Op 3 februari hebben we afscheid van Rien genomen en 

gedankt voor zijn leven. Wij wensen Ada, Bas, Kitty, Iris, familie en 

dierbaren veel sterkte toe bij het verwerken van dit grote verlies. 

      Ds. Wilma van Rijn-Fennell 

 

Medeleven 

Het laatste half jaar heb ik te maken met toenemende beperkingen 

van mijn hartfuncties. Dit is vooral te merken tijdens het lopen en praten. 

Over verdere ontwikkelingen is nog niets te zeggen. Door die omstandig- 

heden ben ik volledig aan huis gebonden. 

Helaas is het ook niet mogelijk om een kerkdienst bij te wonen, we missen 

het kerkbezoek en de ontmoeting met gemeenteleden. 

Gelukkig kan ik via een tablet een dienst volgen. Via persoonlijke contacten, 

Kerkbladen Kerkbrief blijven wij op de hoogte van wat in onze gemeente 

‘leeft’. Het is fijn dat wij met behulp van familie en wijkzorg nog thuis 

kunnen wonen.   

Kees en Thea Kleefsman 

 

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


  

 
Medeleven 
Gellius & Jeanne Joustra hebben een pittige periode achter de rug na een 
corona-infectie. Jeanne heeft last van een verdraaide en verschoven 
knieschijf en moet veel rusten, Gellius heeft meerdere plekjes op zijn huid, 
die operatief verwijderd worden, maar alles ziet er nu goed uit. We wensen 
hen een goed herstel toe, kracht in moeilijke tijden en Gods troost. 

Ds. Wilma van Rijn-Fennell 
 
Carla van Andel is opgenomen in het ziekenhuis met hartproblemen. 
Ze ligt op dit moment in het Spaarne Ziekenhuis locatie Haarlem Zuid, 
afdeling cardiologie. We wensen Carla en Leen veel sterkte, troost en moed 
van de Eeuwige toe.     Ds. Wilma van Rijn-Fennell 
 
Koor "INTERNOS" 
A.s. woensdag 15 februari om 14.00 uur is onze eerstvolgende koorrepetitie 
in de koffiezaal van onze kerk. Geïnteresseerden zijn nog steeds van harte 
welkom. Nader bericht komt in het kerkblad van maart. 

Een hartelijke groet, namens het bestuur van "Internos" 
 
15 februari samen preek voorbereiden voor zondag 26 februari 
Verschillende gemeenteleden hebben aangegeven geloofsgesprekken te 
missen. Na overleg hopen we een goede vorm te hebben gevonden waarin 
dat kan: 15 februari komen we samen om de dienst van 26 februari voor te 
bereiden. Op het rooster staat Matteüs 4: 1-11. Afhankelijk van het aantal 
mensen komen we in de pastorie of de kerk samen. Wilt u daarom laten 
weten of u komt? Dat kan via ds.wilmavanrijn@gmail.com óf 020-8225218.
    Ds. Wilma van Rijn-Fennell 
Een kaartje raakt je 
In onze gemeente worden heel wat kaarten verstuurd, het is fantastisch dat 
we dat voor elkaar doen. Ook worden er elke zondag bloemen gestuurd naar 
mensen die wat extra aandacht verdienen. Vanaf 12 februari wordt er bij de 
bos bloemen een kaart gevoegd, u mag rond de dienst een persoonlijke 
groet plaatsen op deze kaart. Zo verbinden we de zondagse dienst nog meer 
bij de mensen thuis.  Ds. Wilma van Rijn-Fennell 
 
Vakantie predikante 
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-Fennell 

 

 

 

Kerkbalans 2023: Geef vandaag voor de kerk van morgen 

De actie Kerkbalans is gehouden. Als het goed is, is de antwoordenvelop 

met uw toezegging weer bij u opgehaald. We zijn blij dat u ook dit jaar 

financieel wilt bijdragen aan onze kerk in Halfweg-Zwanenburg. Hartelijk 

dank hiervoor. Als u nog geen bijdrage heeft toegezegd, dan hopen we 

natuurlijk dat u dat alsnog wilt doen. Het kan nog. Het rekeningnummer is: 

NL 47 RABO 0373 7090 72.  

Namens de kerkrentmeesters, Cora Gerritse 

 

Groots 25e 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. Een 

fantastische  manier om het 25e concert te vieren. Dus beleef het mee en 

kom 5 maart naar ons eigen ‘Podium Klassiek Halfweg’.   

Namens de commissie Zondagmiddagconcerten, Ben Broerse 

 

40-dagentijdcampagne Kerk in Actie “Uit liefde voor jou” 

Woensdag 22 februari begint de 40-dagentijd met als thema “Uit liefde voor 

jou - ontvangen en delen”, voor veel mensen is dit een tijd van bezinning.  

We zullen elke week een vastentip delen via de kerkbrief. 

 

40-dagentijdkalender 

De Petrus-veertigdagentijdkalender helpt je om deze periode bewust te 

beleven. Voor iedere dag is er een bijbeltekst met een korte overdenking, 

afgewisseld met vastentips, gebeden en liederen. Je kunt de kalender gratis 

bestellen via: https://petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijdkalender/ 

Er zijn enkele exemplaren door mij besteld. Deze liggen bij de uitgang van 

de kerkzaal, in de koffieruimte. Deze kosten dan € 1 per stuk (i.v.m. 

bestelling van meerdere exemplaren tegelijk), dit kun je in het spaardoosje 

deponeren.  

 

Hartelijke groet, Petra Meijer-Mendrik, Namens de ZWO-commissie 

 

 

 

mailto:ds.wilmavanrijn@gmail.com
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Collecte Kerk in Actie - Noodhulp Ethiopië 

Deze zondag collecteren we voor noodhulp en rampenpreventie in Ethiopië. 

Recent dreigt voor 23 miljoen mensen in Ethiopië, Kenia en Somalië 

hongersnood. Door aanhoudende, uitzonderlijke droogte gaan gewassen 

dood en sterven dieren. Volgens de Verenigde Naties is de situatie in de 

Hoorn van Afrika sinds 1981 niet zó nijpend geweest. Via het internationale 

kerkelijke netwerk van Kerk in Actie kan met onze bijdrage water en 

voedsel uitgedeeld worden, vooral aan de meest kwetsbaren. Daarnaast 

steunen we daarmee ook rampenpreventie: boeren en boerinnen leren 

vruchtbare grond vasthouden, de bodem irrigeren en nieuwe gewassen 

verbouwen die tegen droogte kunnen. Ze gebruiken een weeralarm om te 

zien wanneer ze kunnen planten en oogsten. Ook leren ze andere bronnen 

van inkomsten (een eigen bedrijf) zodat ze minder kwetsbaar zijn als de 

oogst tegenvalt. Geef aan de collecte voor noodhulp en rampenpreventie in 

Ethiopië of maak uw bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. 

Kerk in Actie o.v.v. collecte Noodhulp Ethiopië of doneer online.  

Hartelijk dank voor uw gift! Lees meer op kerkinactie.nl/ethiopie 

Hartelijke groet namens de ZWO-commissie, Ellen Oostwouder 

 

Agenda voor de komende week 

- Woensdag 15-02 14.00 uur InterNos 

- Zondag 19-02 10.00 uur    ds. L. Rasser, 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 Petra Meijer-Mendrik.  

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

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