
  

 

 
 

 

KERKBRIEF 
 

Protestantse gemeente 
te 

Halfweg-Zwanenburg 

 

 
4e Zondag 40-dagentijd 

 

Kerkdienst in de koffieruimte 
 

Zondag, 19 maart 2023   10.00 uur  nr. 1803 
 

 Voorganger   : ds. Wilma van Rijn-Fennell 

Ouderling van dienst  : Gerda Adolf 

 Organist    : Hans Jütte 

 Beamer / geluid en beeld : Robert Reemer / Leo Bakker 

 Lector    : Dick Meijer 

 Oppas- / Kinderdienst  : Cora Gerritse 

 Collecten    : Diaconie / Missionair 

 
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 
 

  Thema: Uit liefde voor het leven 

BEGINNEN 

Welkom en mededelingen door ouderling van dienst  

   Lied: 287 1, 2, 5 Rond het licht 

Bemoediging en groet 

Onze hulp is de naam van de Ene God, 

A: die hemel en aarde gemaakt heeft.  

Die trouw is in eeuwigheid  

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

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

de Eenheid met de Heilige Geest 

A: Amen 
       

Kyriegebed  

   Lied: 547 1, 2, 5 Met de boom des levens 

LEZEN 

Gebed om inspiratie 

Kinderen gaan naar de kinderdienst 

 Uitleg  

Eerste lezing: Joh 9: 1-13 “Die man heeft niets fout gedaan en zijn  

     ouders ook niet”  

   Lied: 534 1, 4 Hij die de blinden weer liet zien 

 Uitleg 

Tweede lezing: Joh 9: 14- 23  “Het zijn jouw ogen die hij geopend heeft”  

   Lied: 600 1, 5 Licht ontloken aan het duister 

 Uitleg 

Derde lezing: Joh 9: 24- 34  “Wilt u soms een leerling van Hem worden?”  

   Lied: 146 1, 4 Zing mijn ziel, voor God uw Here 

 Uitleg 



  

 

Vierde lezing: Joh 9: 35-41  “Ik geloof Heer.” 

   Lied 612 1, 3 Wij komen als geroepen 

 

DELEN 

Dank- en voorbeden, stilgebed en Onze Vader 

Collecte-aankondiging  

Kinderen komen uit kinderdienst 

   Kinderlied: Het is fijn om je vriend te zijn 
 
GEZEGEND OP WEG 

   Slotlied 536 1, 2, 4 Alles wat over ons  

Zegen   gezongen beaamd Lied 431B 
 
    Orgel/pianospel 

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

Mevr. Willy de Waal- Meijer, Beatrixstraat 

Dhr. en mevr. Hoogland- van der Leek, i.v.m. hun 63-jarig huwelijk 

 

Bedankt 

Allereerst wil ik eenieder bedanken voor alle aandacht in de vorm van een kaart en 

een belletje, welke we de laatste maanden mochten ontvangen van eenieder uit de 

gemeente. Dank hiervoor, dit heeft ons gesterkt.  

De behandeling slaat aan en volgende week start de laatste kuren. Hopelijk is deze 

behandeling afdoende om voorlopig een enige jaren zonder klachten te kunnen 

leven. We hebben er veel vertrouwen in.  

Groet, Wim en Simone Groothuis 
 
Op deze manier wil ik eenieder bedanken, van wie ik een blijk van medeleven heb 

ontvangen na mijn knieoperatie. Ook de bloemen vanuit de kerk, met al die namen 

erbij waren een ware verrassing. Tot nog toe gaat het herstel voorspoedig en ben ik 

weer in staat aan het actieve leven deel te nemen. Groet en dank Henk Groothuis. 

 

Bericht van overlijden 

We hebben het verdrietige bericht ontvangen dat maandag 13 maart Carla van 

Andel is overleden. Haar afscheidsviering zal in besloten kring plaats vinden.  

We wensen Leen, de familie en iedereen die Carla haar heeft liefgehad veel sterkte 

toe in de komende tijd en de liefdevolle troost van God.  

 

Paasontbijt  

Op zondag 9 april vieren we het paasfeest. Ook dit jaar willen we de dag weer 

beginnen met een paasontbijt in de koffieruimte. Dit paasontbijt is een mooie en 

goede traditie in onze gemeente, waaraan iedereen kan en mag deelnemen. Vanuit 

deze gezamenlijke maaltijd gaan we naar de dienst om het Paasfeest te vieren. 

Het ontbijt start om 8.30 uur. U bent vanaf 8.15 uur welkom in de zaal. In 

tegenstelling tot de kerklunch hoeft u nu niets mee te brengen. Wel staan de doosjes 

op de tafel. U kunt daarin een bijdrage doen voor de acties van de ZWO-commissie 

tijdens de 40-dagentijd. 

Wilt u deelnemen aan het ontbijt? U bent van harte welkom. 

U kunt zich bij mij aanmelden. Dat kan via de mail: heleenbroerse@gmail.com, of 

telefonisch 020 4976137, of rechtstreeks bij mij. Graag aanmelden voor vrijdag 7 

april in verband met de boodschappen. 

Namens de ZWO-commissie en diaconie, Heleen Broerse  
 
KIA-vastentip 4e zondag 40-dagentijd "Uit liefde voor jou" 

Koop deze week geen voedsel dat je niet echt nodig hebt. Met het kopen van 

minder luxe-artikelen bespaar je al snel €2 per dag. Spaar deze week €12 (€2 per 

vastendag voor Moldavië). 

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

Maandag 20-03 20.00 uur Kerkrentmeesters 

Woensdag 22-03 19.30 uur   Kerkenraad 

                    20.00 uur  Comm. Zondagmiddagconcerten  

Vrijdag  24-03 20.00 uur  VoiceMail 

Zondag  26-03 10.00 uur ds. P.I.C. Terpstra, Heemstede,  

     5e 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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