
  

 

 
 

 

KERKBRIEF 
 

Protestantse gemeente 
te 

Halfweg-Zwanenburg 

 

 
3e Zondag 40-dagentijd 

 

Kerkdienst in de koffieruimte 
 

Zondag, 12 maart 2023   10.00 uur  nr. 1802 
 

 Voorganger   : mw. ds. Eva Bruggeman 

Ouderling van dienst  : Heleen Broerse 

 Organist    : Dick Meijer 

 Beamer / geluid en beeld : Robert Reemer / Leo Bakker  

Lector    : Marianne Kromhout 

 Oppas- / Kinderdienst  : Janneke Stoffels 

 Collecten    : KiA Binnenlands diac. / 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 655: 1 , 2 Zing voor de Heer een nieuw gezang 

Bemoediging en groet 

   Psalm 114: 1, 4  Toen Israël uit Egypteland ging 

Inleiding op de zondag 

 

 

LEZEN 

Gebed om de Heilige Geest 
 
De kinderen gaan naar de kinderdienst 

 

Eerste lezing: Exodus 17: 1-7 

   Lied 659: 1, 4, 5, 6 Kondig het jubelend aan 

Tweede lezing: Johannes 4: 5-26 

   Lied 653: 1, 3 U kennen, uit en tot U leven 

Overdenking 

   Lied 653: 7 

 

DELEN 

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

Collecte-aankondiging  
 
Kinderen komen terug van de kinderdienst 

   Kinderlied God heeft jou gemaakt 
 
 
GEZEGEND OP WEG 

   Slotlied 556: 1, 2 Alles wat over ons geschreven is 

 

Zegenbede, gezongen beaamd  Lied 431B 
 
    Orgel/pianospel 



  

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

Dhr. Bas Berger    

Dhr. Henk Groothuis 

 
Bedankt 

Hierbij willen wij u bedanken voor de mooie bloemen, de kaarten en het kunstwerk 

van de zusjes Jonker.  

Uw beste wensen en gebed in deze voor ons moeilijke dagen hebben ons goed 

gedaan. Met een hartelijke groet van Carla en Leen van Andel. 
 
Hartelijk dank voor de telefoontjes en de kaarten met goede wensen die ik mocht 

ontvangen ter gelegenheid van mijn 82e verjaardag. Hartelijke groet, Henk Swager 
 
Trouwdag 

Vorige week mochten wij de dag herdenken dat wij 62 jaar getrouwd zijn. Hiervoor 

zijn wij heel dankbaar.  

Ter gelegenheid van deze dag ontvingen wij van onze kerkelijke gemeente een  

prachtig boeket bloemen. Daarbij een kaart met veel felicitaties. In combinatie met 

gelukwensen – persoonlijk of per kaart – een mooi beeld van verbondenheid met 

onze gemeente. Ook de mooie tekeningen van Michelle en Fabiënne geven de 

verbinding tussen de generaties goed door. 

Voor dit alles: Onze hartelijke dank. Wij zijn er heel blij mee! 

Thea en Kees Kleefsman. 

 

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 

om 9:30 praten we over het paasverhaal. We lezen Joh 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 

 
De collectes hebben opgebracht: 

26 februari  - Diaconie   €   70,75 - Kerk      €    74,50 

5 maart  - KiA Zending   € 134,25 - Kerk                €  136,70 

 

KIA-collecte 3e zondag 40-dagentijd, binnenlands diaconaat "Omzien naar 

gevangenen" 

In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd en zitten een korte of langere 

gevangenisstraf uit. Jezus vraagt ons niet te oordelen, maar barmhartig naar hen om 

te zien. Daarom reiken we (ex-)gevangenen, tbs-patiënten en hun familie een 

helpende hand om te werken aan herstel. Kerk in Actie ondersteunt diverse  

 

initiatieven in Nederland, die omzien naar gevangen en hun partners en kinderen, 

hen bezoeken tijdens de detentie, maar ook een nieuwe kans bieden in de 

maatschappij.  

Exodus, partner van Kerk in Actie, organiseert bijvoorbeeld speciale herfstkampen. 

Tijdens deze midweek kunnen kinderen tussen de 8 en 15 jaar hun gedetineerde 

ouder - het gaat vrijwel altijd om vaders - meerdere dagen opzoeken in de 

gevangenis en samen activiteiten doen om samen weer even iets van het echte 

gezinsleven te kunnen ervaren. 

Geef in de collecte of maak uw bijdrage over op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. 

Kerk in Actie o.v.v. collecte Gevangenenzorg.  

Lees meer op kerkinactie.nl/40dagentijd 

Van harte aanbevolen! Alvast hartelijk dank voor uw gift. 
 
Vastentip voor deze week 

Zet deze week de thermostaat (nog) een graadje lager. Elke graad bespaart 

ongeveer 7 procent verwarmingskosten. Spaar deze week € 6 (€1 per vastendag) 

voor Moldavië. 

Petra Meijer-Mendrik, namens de ZWO-cie 

 

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 

Woensdag 15-03 14.00 uur InterNos 

Vrijdag  17-03 20.00 uur  VoiceMail 

Zondag  19-03 10.00 uur  mw. ds. Wilma van Rijn-Fennell,  

     4e zondag veertigdagentijd 

 

Deze kerkbrief is gemaakt door Cora Gerritse. 

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

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