
  

 

 
 

 

KERKBRIEF 
 

Protestantse gemeente 
te 

Halfweg-Zwanenburg 

 

 
Kerkdienst in de koffieruimte 

 

1e Zondag 40-dagentijd 
 

Zondag, 26 februari 2023   10.00 uur  nr. 1800 
 

 Voorganger   : ds. Wilma van Rijn-Fennell 

Ouderling van dienst  : Annelies Klokman 

 Organist    : Arjen de Jong 

 Beamer, geluid en beeld : Robert Fennell-van Rijn  

Lector    : Petra Meijer-Mendrik 

 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. 

 

Thema: “Uit liefde voor het leven”  
 

Orgel-/pianospel 

 

 

BEGINNEN 

Mededelingen door de ouderling van dienst 

 

Gemeente gaat staan 

 

Welkomstlied 288 “Goedemorgen welkom allemaal” 

 

Bemoediging en Groet: 

V: Onze hulp is de naam van de Ene God, 

Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft.  

V: Die trouw is in eeuwigheid  

Allen: en niet loslaat wat zijn hand ooit gemaakt heeft.  

V: Genade zij u en vrede, van God de Vader, en van Jezus Christus, 

in de Eenheid met de Heilige Geest. 

Allen: Amen. 

 

Gemeente gaat zitten 

 



  

 

Kyriëgebed (5x, als antwoord zingen wij telkens één vers van Lied 281)  

Lied 281: 1 t/m 5 “Wij zoeken hier Uw aangezicht” 

 

LEZEN 

Gebed om inspiratie 

 

De kinderen gaan naar de kinderdienst 

 

 

Eerste lezing: Genesis 3: 1-9 

 

Lied 848: 1, 3 en 4 “Al wat de mens te kennen zoekt” 

 

Tweede lezing: Matteüs 4: 1-11  

 

Lied 538: 1 t/m 3 “Een mens te zijn op aarde” 

 

Overdenking 

 

Luisterlied van Eilandliedjes via YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=6ArKgv2TsWY 

“Kom terug – Spinvis” 

 

Gooi een steen naar de dag Kijk er door 

Zo ver als je kunt Koester je geheime hart tot het eind 

Spoel het zout van je huid Reis ver, drink wijn, denk na 

Doof het vuur Lach hard, duik diep 

Volg het spoor dat er ligt Kom terug 

Zoek niet wat er nooit meer is Droom een boor in de zon 

Was het zand uit je haar Geef hem zeilen en wind 

Geef een naam aan ieder jaar Kus een droevige mond heel zacht 

Drink de tranen op je hand Voor de dag begint 

Zwijg er van Bewaar een steen in je tas. 

Erf de ogen van je kind.  

 

 

 

 

Uit het land waar je sliep 

Waar je de wonden opliep 

Waar een koninkrijk verging 

Haal de parels uit de zee 

Geef ze weg 

Vecht met alles wat je hebt 

Verlies het goed 

Wacht dan tot het lichter wordt 

Je hebt de tijd 

Reis ver, drink wijn, denk na 

Lach hard, duik diep 

Kom terug 

 

Lied 91a: 1 en 2 “Wie in de schaduw Gods mag wonen” 

 

DELEN 

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

Collecte-aankondiging  

 

Kinderen komen terug van de kinderdienst 
 
GEZEGEND OP WEG 

Gemeente gaat staan  

 

Slotlied uit Hemelhoog 88: 1 en 2 

“Zoek eerst het koninkrijk van God” 

 

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

 

   Orgel-/pianospel 

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

 

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

- De heer C. Kranstauber, Houtrijkstraat, Halfweg, in verband met zijn 

91e verjaardag. 

- De heer & mevrouw Van Andel, Kerspel, Zwanenburg. 

https://www.youtube.com/watch?v=6ArKgv2TsWY


  

 

Bedankt 

Hierbij wil ik iedereen hartelijk bedanken voor de mooie bloemen, die ik 

namens de kerk van Leo en Gea in ontvangst mocht nemen, na de operatie 

aan mijn gebroken pols door een ongelukkige val.  

Ook de kaarten met lieve wensen hebben mij heel goed gedaan. Nogmaals 

mijn dank daarvoor. 
Met vriendelijke groet, Ria van Woensel-Malipaard 

 

Ik ontving voor mijn verjaardag een prachtig boeket en daarbij een leuke 

kaart met de namen van veel bekenden. 

Allen heel hartelijk dank. 

Groet van Jaap Verhagen 
 
Medeleven 

Carla van Andel verblijft sinds donderdag in hospice Bardo te Hoofddorp. 

We wensen haar en Leen veel sterkte toe deze komende tijd en we bidden 

voor troost en kracht van de Eeuwige God. 

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. 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 
 

Inloopochtend  “Open huis” 

De eerstvolgende inloopochtend is donderdag 2 maart a.s. bij 

Gerard & Anke Kluijt, Domineeslaan 137 in Zwanenburg. Zin in een 

onderbreking in de week, een bakkie koffie of thee met iets lekkers, een 

praatje, ontmoeting, warmte? Hartelijk welkom, de deur staat open. 

Tot ziens op 2 maart tussen 10.00 uur en 12.00 uur. 

     

Gerard & Anke Kluijt 
 

 

 

 

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

Woensdag 22 februari is de 40-dagentijd begonnen, 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. 

 

40-dagentijdkalender 

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.    

 

Vastentip voor deze week 

Bid deze week voor iemand in je omgeving, die je rust en vrede toewenst. 

 

Petra Meijer-Mendrik, namens de ZWO-commissie 

         

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 

 
Edzo Bos 

 
Hans Jütte 

 
Trio C tot de Derde 

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


  

 

Collectenopbrengsten 

De collecte van 19 februari heeft opgebracht: 

- Diaconie € 110,80 

- Kerk € 122,20 

 

Agenda voor de komende week 

- Donderdag 02-03 10.00-12.00 uur Inloop bij familie Kluijt, 

    Domineeslaan 

- Zondag 05-03 10.00 uur Mevrouw Gretha Bregman-Hoving, 

   Woubrugge, 2e zondag 40-dagentijd 

 

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 komende maand 

zal Cora Gerritse de kerkbrief samenstellen. 

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

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