
  

 

 
 

 

KERKBRIEF 
 

Protestantse gemeente 
te 

Halfweg-Zwanenburg 

 

 
Kerkdienst in de koffieruimte 

 

 

Zondag, 19 februari 2023   10.00 uur  nr. 1799 
 

 Voorganger   : ds. Leon Rasser, Amsterdam 

Ouderling van dienst  : Cora Gerritse 

 Organist    : Arjen de Jong 

 Beamer / geluid en beeld : Rob Piso / Melissa Sieraad 

Lector    : Renske Jonker-Vrooland 

 Oppas- / Kinderdienst  : 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. 

 

Orgel-/pianospel 

BEGINNEN 

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 

 

Lied 103: 1 en 3 “Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren” 

Bemoediging en Groet 

 

Lied 103: 4  

 

Gebed om ontferming  

 

Glorialied 103c: 1, 2 en 5 “Loof de Koning, heel mijn wezen” 

 

LEZEN 

Gebed om de Heilige Geest 

 

De kinderen gaan naar de kinderdienst 

 

Eerste lezing: Psalm 103: 8 - 13 

 

Lied 103c: 3  

 

Tweede Lezing: Lucas 15: 11 - 32 

 

Lied 185: 1 (geen refrein) “Een jongen met een grote mond” 

Overdenking 

 

Lied 185: 3 (inclusief refrein, voorgespeeld door Arjen) 

 

DELEN 

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 



  

 

Collecte-aankondiging  

 

Kinderen komen terug van de kinderdienst 
 

Kinderlied van Youtube “Ja is ja, nee is nee” 

 https://www.youtube.com/watch?v=7GNVstNbFLE  

GEZEGEND OP WEG 

Slotlied Gezang 467: 1 t/m 4 uit Liedboek der kerken 1973 

“O eeuw’ge Vader, sterk in macht” 

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

 

   Orgel-/pianospel 

 

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

 

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

- Mevrouw Van Woensel-Malipaard, Houtrijkstraat, Halfweg. 

- De heer Verhagen, Zuiderhoutlaan, Haarlem. 

 

Bedankt 

Op 13 februari was ik bij de familie Oostwouder-Bosch aan de deur 

vanwege het verjaardagsfonds, omdat mevrouw Oostwouder jarig was 

geweest. Tegelijkertijd feliciteerde ik mijnheer Oostwouder, die aan de deur 

kwam, ook met hun huwelijksjubileum. Ze bedankten voor de mooie 

bloemen, die zij van de kerk hadden gehad en voor de vele kaarten van 

gemeenteleden, die zij hadden ontvangen. 

 

Met vriendelijke groet, Itie Joosse 

 

We zijn heel erg dankbaar en blij dat Gerda afgelopen dinsdag, na bijna 

10 weken ziekenhuis en revalidatie, weer thuis is gekomen. 

Met de nodige zorg van Jaap en de thuiszorg hopen we dat het zo de 

komende tijd weer gaat lukken. 

Hartelijk dank voor al uw belangstelling, kaarten en bezoeken. Dit is een 

hele warme steun geweest in de afgelopen tijd. 

 

Namens mijn ouders, Cora Gerritse 

 

Bedankt 

Bij deze wil ik iedereen bedanken voor de aandacht, bezoeken, kaarten en 

telefoontjes, welke ik kreeg na de operatie aan mijn knie. Momenteel ben ik 

bezig met revalidatie, welke tot op heden voorspoedig verloopt. Ik hoop op 

korte termijn weer voldoende mobiel te zijn om een ieder persoonlijk weer 

te kunnen zien en spreken. Vooralsnog hartelijk dank voor alle blijken van 

medeleven. 

Groet, Henk Groothuis 

 
Medeleven 

Ria van Woensel-Malipaard (Houtrijkstraat) is in januari ongelukkig 

gevallen. Zij heeft haar rechterpols gebroken. Inmiddels is zij geopereerd en 

heeft een plaatje in haar pols gekregen. Een tijd van revalideren is 

aangebroken, maar dat zal wel lukken met hulp van haar man Peter. 

Met vriendelijke groet, Leo Kranenburg 

 

Bas Berger is na veel tegenvallers voldoende hersteld om het ziekenhuis te 

verlaten. Hij zal gaan revalideren in zorgcentrum St. Jacob in Haarlem. Het 

was hartverwarmend in het ziekenhuis te ervaren dat we gedragen werden 

door de gemeente, mede door uw gebed. We hopen op een voorspoedig 

herstel.   

Tineke & Bas Berger 
 
 
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. Bij de bos bloemen van de kerk 
wordt sinds kort 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 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7GNVstNbFLE


  

 

Groots 25e Zondagmiddagconcert op 5 maart  

Beleef het 25e Zondagmiddagconcert mee en kom 5 maart naar ons eigen 

‘Podium Klassiek Halfweg’ met een concertpianist én een trio met viool, 

klarinet en accordeon én een organist: Edzo Bos, Trio C tot de Derde en 

Hans Jütte. Zie ook onze poster.       

 

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.  

Woorden die laten zien dat je voor iemand van betekenis wilt zijn. Dat 't je 

echt om die ander te doen is. Jezus heeft ons laten zien hoe je dat kunt doen. 

Hij gaf zijn tijd, zijn aandacht en zelfs zijn leven uit liefde voor mensen. In 

de 40-dagentijd geven we Zijn liefde door: aan mensen dichtbij en ver weg. 

Samen zijn we de kerk in actie. 

 

We zullen elke week een vastentip delen via de kerkbrief. 

 

De 40-dagentijdkalender met elke dag een bijbeltekst, afgewisseld met 

vastentips, gebeden en liederen is gratis te bestellen via: 

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

Enkele exemplaren bij de uitgang van de kerkzaal. Kosten € 1 per stuk in 

het spaardoosje te deponeren.    

 

Liturgisch bloemschikken 

In de brochure ‘Liturgisch Bloemschikken’ vind je schikkingen voor de 

zondagen in de Veertigdagentijd, de vieringen in de Stille Week en voor 

Pasen, om je gemeente te betrekken bij het jaarthema ‘Aan tafel’ en het 

thema ‘Uit liefde voor jou’. De brochure is vanaf eind januari 2023 

beschikbaar via protestantsekerk.nl/bloemschikken. 

 

Ellen Oostwouder, namens de ZWO-commissie 
 
 
 

 

 

Noodhulp Syrië 

Dinsdag 7 februari zijn de samenwerkende hulporganisaties, waar Kerk in 

Actie onderdeel van is, gestart met de Giro 555-actie “Help slachtoffers 

aardbeving”. Kerk in Actie heeft alle protestantse gemeenten gevraagd om 

aandacht te vragen voor noodhulp in Syrië. 

Wellicht heeft u al een bijdrage overgemaakt ten behoeve van Syrië, maar 

mocht u dat nog willen doen, dan kunt u deze bijdrage overmaken op 

rekening NL89 ABNA 0457 457 457 ten name van Kerk in Actie Utrecht, 

onder vermelding van “Noodhulp aardbeving Syrië”. 

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage. 

 

Petra Meijer-Mendrik, namens de ZWO-commissie 

                                 

 
Collectenopbrengsten 

De collecte van 29 januari heeft opgebracht: 

- Diaconie € 54,25 

- Jong Protestant € 57,35 

 

De collecte van 5 februari heeft opgebracht: 

- KiA Werelddiaconaat Pakistan € 168,50 

- Spaardoosjes € 157,69 

- Kerk € 95,75 

 

De collecte van 12 februari heeft opgebracht:  

- KiA Noodhulp € 88,40 

- Kerk € 52,75 

 

 

Agenda voor de komende week 
- Maandag 20-02 20.00 uur Kerkrentmeesters 
- Vrijdag 24-02 20.00 uur VoiceMail 
- Zondag 26-02 10.00 uur Ds. Wilma van Rijn-Fennell, 

   1e zondag 40-dagentijd  
 

 

 

 

 

https://petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijdkalender/
http://protestantsekerk.nl/bloemschikken


  

 

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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