
  

 

 
 

 

KERKBRIEF 
 

Protestantse gemeente 
te 

Halfweg-Zwanenburg 

 

 
2e Zondag 40-dagentijd, zondag Reminiscere 

 
 

Zondag, 5 maart 2023   10.00 uur  nr. 1801 
 

 Voorganger   : Mevr. Gretha Bregman-Hoving 

Ouderling van dienst  : Cora Gerritse 

 Organist    : Hans Jütte 

 Beamer, geluid en beeld : Onno Bart  

Lector    : Gerda Adolf 

 Oppas- / Kinderdienst  : aanwezig 

 Collecten    : KiA Zending / 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. 

 

Orgelspel 

Preludium II, F. Mendelsohn-Bartholdy (1809-1847) 

 

BEGINNEN 

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 

   Lied 280: 1, 4, 5, 7 

Bemoediging en Groet 

    Lied 281: 1, 2, 3, 4 

Gebed om ontferming 

    Lied 281: 6, 10 

Woorden van geloof en leven 

    Psalm 33: 2, 8 

 

LEZEN 

Gebed bij de opening van de bijbel 
 
De kinderen gaan naar de kinderdienst 

 

Schriftlezing: Exodus 24: 12 – 18     34: 1 – 5 en 27 - 29 

    Lied 762: 3 

Tweede lezing: Matteüs 17: 1 - 9  

    Lied 545: 1, 2, 4 

Verkondiging 

    Orgelspel 

Prélude, uit Prélude, Fugue & Variations, C. Franck (1822-1890) 

 

    Lied 906: 6, 8 

DELEN 

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

Collecte-aankondiging  
 
Kinderen komen terug van de kinderdienst 

    Kinderlied Laat je licht maar schijnen 



  

 
 

GEZEGEND OP WEG 

    Slotlied: Gaat heen in vrede 
   (melodie van lied 675 (LB2013), Geest van hierboven) 
 

Gaat heen in vrede, handen vol zegen 

Hartverwarmend voor iedereen 

Wie zich wil geven, die vindt het leven 

Niemand leeft voor zichzelf alleen 

Weest allerwegen, elkaar tot zegen 

Te allen tijde, vol medelijden 

Elkander toegewijd in lief en leed 

Tot alle dromen, zijn uitgekomen 

De Bruiloftsgasten, niet langer vasten 

Maar met God vrolijkheid zijn overkleed 

 

Zegenbede, gezongen beaamd  Lied 431B 
 
   Orgelspel Improvisatie. 

 

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

 

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

Dhr. en mw. Kleefsman - Verdonk, i.v.m. hun 62 jarig huwelijk 

 

Medeleven 

Het herstel van Bas Berger gaat goed. Zaterdag 4 maart mag hij gelukkig 

weer naar huis. We hopen en bidden dat het verdere herstel voorspoedig zal 

verlopen. 

Ds. Wilma van Rijn 

 

Bedankt 

Het was weer een mooi boeket dat wij afgelopen zondag van onze kerk 

mochten ontvangen voor Cor zijn 91ste verjaardag.  

Bedankt daarvoor en ook voor de vele telefoontjes en de hoop kaarten die 

wij ontvingen. 

Het herstel van Cor vergt tijd. Het gaat een beetje met “vallen en opstaan”.  

Hartelijke groeten van Cor en Corrie Kranstauber. 

 

 

 

15 maart Paasverhaal bespreken 

Verschillende gemeenteleden hebben aangegeven geloofsgesprekken te 

missen. Na overleg hopen we een goede vorm te hebben gevonden waarin 

dat kan: 15 maart komen we samen om te praten over het paasverhaal: We 

lezen met Pasen Johannes 20: 1-18. 

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. 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 
 
Dienst in kerkzaal deze zondag 
Vandaag zal de kerkdienst in de kerkzaal worden gehouden en niet in de 
koffieruimte.  
Omdat vanmiddag het 25ste zondagmiddagconcert zal plaatsvinden en 
hiervoor de kerkzaal gebruikt gaat worden, is er besloten om de kerkdienst 
van vanmorgen ook in de kerkzaal te houden. 
Dus hou u jas maar aan dan gaan we voor een mooie warme dienst. 
 
 

2e Zondag 40-dagentijd Uit liefde voor jou - Palestina 

KIA-collecte Zending Palestina - samen bijbellezen opent deuren 

Vandaag is de collecte bestemd voor het werk van Kerk in Actie voor 

Palestijnse christenen. Zij vormen een kleine gemeenschap in het Heilige 

Land: minder dan 2 procent van de bevolking is christen. Kerk in Actie 

steunt het werk van verschillende organisaties in Palestina, die lokale 

gemeenten ondersteunen, zowel bij bijbelstudie als bij diaconaal werk. 

Gemeenteleden krijgen meer bijbelkennis en dat opent deuren: ze passen 

het toe in hun eigen leven en worden actiever in de kerk. Samen bespreken 

ze problemen in de samenleving en zoeken naar oplossingen. Sinds Marjam 

door haar vriendin Layla meegenomen werd naar een bijbelstudie, is haar  

 
Edzo Bos 

mailto:ds.wilmavanrijn@gmail.com


  

 

 

leven veranderd. De bijeenkomsten sloten goed aan bij de dagelijkse 

realiteit. We lezen verhalen over Jezus en Hij is nu haar grote voorbeeld. 

We bevelen deze zendingscollecte voor het werk voor Palestijnse christenen 

van harte aan. 

Lees meer op kerkinactie.nl/bijbelinpalestina. 

Geef in de collecte of maak uw bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 

457 t.n.v. Kerk in Actie  o.v.v. “collecte Palestina”. Alvast hartelijk dank 

voor uw gift! 

 

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 

Laat de pakketbezorger deze week jouw deur eens overslaan. De 

gemiddelde verzendkosten van een pakketje zijn € 3,95. Spaar deze week  

€ 11,85 (3x € 3,95) voor Moldavië. 

Namens de ZWO-commissie, Petra Meijer-Mendrik 

 
 

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   

     
 

 

 

 

 

Agenda voor de komende week 

Dinsdag 07-03 10.15 uur Commissie eredienst 

Woensdag  08-03 19.30 uur Moderamen 

Vrijdag 10-03 20.00 uur VoiceMail 

Zondag 12-03 10.00 uur mw. ds. Eva Bruggeman, Amsterdam 
 

 

Deze kerkbrief is gemaakt door Cora Gerritse. 

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

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

 

 

25ste Zondagmiddagconcert pakt vanmiddag groot uit!  

Het feestelijke 25ste Zondagmiddagconcert vanmiddag in onze 

(verwarmde) kerk wordt een muzikaal spektakel. Want in plaats van één 

muzikant of groep ontvangen wij straks 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: van accordeon tot 

kerkorgel, van Mozart tot Scarlatti en van joodse klezmer-muziek tot Bach. 

Met als finale een klassiek stuk waarbij alle vijf muzikanten samenspelen. 

Volgens de commissie een fantastische  manier om het 25ste concert te 

vieren. Dus beleef het mee en kom vanmiddag om 15.00 uur naar ons eigen 

‘Podium Klassiek Halfweg’. Entree 10 euro inclusief drankje na afloop; 

kinderen t/m 12 jaar gratis. U bent welkom!   

Namens de commissie Zondagmiddagconcerten, Ben Broerse 

 

Edzo Bos 

 
 

 
Hans Jütte 

 
Trio C tot de Derde 

https://petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijdkalender/
mailto:kerkbrief@protestantsekerkhalfweg.nl
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