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kerkdiensten
Kerkdiensten tot en met 17 januari zijn alleen online te volgen. Zodra
reserveringen weer mogelijk zijn dan wordt dat bekendgemaakt via de
Kerkbrief.
Vieringen in onze kerk volgen via kerkdienstgemist.nl
Omdat er op zondagmorgen vanwege de coronamaatregelen zeer veel gebruik wordt
gemaakt van kerkdienstgemist.nl kan het gebeuren dat de uitzending hapert door
overbelasting van het netwerk. Om dit te voorkomen, raden wij u/jullie aan om op een
ander tijdstip op zondag de website te bezoeken en dan de viering alsnog te bekijken
en te beluisteren. Downloaden kan ook.
Zondag 3 januari
Online dienst

10.00 uur

ds. C.J.P. Ofman uit Amsterdam
Nieuwjaarsdienst

Zondag 10 januari
Online dienst

10.00 uur

ds. W.A. van Rijn

Zondag 17 januari
Online dienst

10.00 uur

ds. C.J.P. Ofman uit Amsterdam

Zondag 24 januari
Prot. kerk of online

10.00 uur

ds. A. Molendijk uit Heemstede

Zondag 31 januari
Prot. kerk of online

10.00 uur

ds. W.A. van Rijn

Zondag 7 februari
Prot. kerk of online

10.00 uur

ds. F. Klaver uit Vijfhuizen
Werelddiaconaat

Oppasdienst
I.v.m. de coronamaatregelen is er voorlopig geen oppasdienst!
TER OVERDENKING
‘Winterslaap’ van Jan Boerstoel
Zo'n egeltje, dat in november slapen gaat
en dromend alles mist: de Sint als kreupelrijmer,
de kerstcommercie en het oudejaarsgemijmer,
de nieuwjaarsborrels en de nieuwjaarsleuterpraat,
fantastisch toch? En wat hem verder blijft bespaard:
sneeuw, ijs en hagelbuien, bibberen en rillen
en carnaval... Zoiets zou u toch ook wel willen?
Pas als de lente terugkomt in de loop van maart
ontwaakt hij fit en fris na bijna twintig weken.
En daarna gaat hij een verkeersweg oversteken.

Terwijl ik dit schrijf is het de eerste dag van de nieuwe lockdown. Vandaag staat mijn
dag in het teken van afmeldingen en aanpassingen. Alle ontmoetingen die in mijn
agenda stonden zijn doorgestreept.
Vragen over wat er wel of niet door kan gaan en in welke hoedanigheid, moeten
beantwoord worden. Er moeten pijnlijke beslissingen genomen worden, zoals de
kerkdiensten die alleen online aangeboden worden. Het doet iedereen verdriet dat
zoveel activiteiten niet door kunnen gaan, dat we elkaar niet kunnen ontmoeten.
In deze tijd, nu de dagen korter zijn, het buiten grijs en koud is en de bomen hun
blaadjes hebben verloren is de warmte en nabijheid van de ander juist belangrijk.
Toch moeten we de komende weken vooral in onze eigen warme huizen blijven en
elkaar juist niet opzoeken, op een enkeling na.
Nu we niet mogen samenkomen, valt pas op hoeveel activiteiten in de kerk draaien
om samen-zijn, elkaar ontmoeten, want in de ander zien wij de Ander. Nu dat tot een
minimum is beperkt lijkt het wel alsof de kerk dit seizoen in een winterslaap is beland.
We moeten thuis blijven tot de storm weer is gaan liggen. Zo proberen we onszelf en
elkaar veilig te houden, ook al valt het alleen-zijn ons soms zwaar. Gelukkig zijn er
ook veel initiatieven die weer opbloeien. Zo hoor ik dat veel mensen kaartjes sturen,
elkaar wat vaker opbellen om zo de moed en de positiviteit te behouden.
Ook voor onze kerkelijke gemeente wordt januari een oefening in hoopvol blijven.
Vertrouwen te houden op een vaccin dat komt, dat we weer samen zullen komen en
elkaar kunnen ontmoeten en omhelzen. Toch is onze hoop inmiddels wat getemperd.
We weten dat het niet van de één op andere dag beter zal zijn, het zal vast gebeuren
met vallen en opstaan.
Laten we deze maand een beetje van het kerstlicht in onze harten bewaren, het
geloof dat God dichtbij ons is. En laten we verwachtingsvol naar de lente, naar
Pasen toe leven. Want de dagen worden weer langer, de zon zal onze gezichten
weer verwarmen, dat het Leven zal ontspruiten.
ds. Wilma van Rijn
ANDERE ACTIVITEITEN
Nieuwjaarstoast via Zoom
Mist u het koffiedrinken na de kerkdienst ook? Wilt u 3 januari ook alle
gemeenteleden veel ‘heil en zegen’ wensen? Bij wijze van proef zullen wij de
nieuwjaarswensen via Zoom doorgeven.
Dit doen wij om 12:00 uur.
Mocht het naar meer smaken kunnen wij misschien vaker virtueel met elkaar
koffiedrinken.
Zoom is een programma dat werkt op de pc (met werkende microfoon en luidspreker)
en laptop, smartphone, iPad en tablet. Meer informatie vindt u op:
https://www.protestantsekerkhalfweg.nl/
Aanmelden kan door te mailen naar: ds.wilmavanrijn@gmail.com.
Dan stuur ik u 2 januari een uitnodiging.

Voor vragen kunt u contact met mij opnemen (t/m 24
dec.), of met Heleen Broerse,
scriba.pkn.halfweg.zwanenburg@gmail.com.
Bewaar nog een oliebol, zet koffie/thee, of leg de
bubbels koud en hopelijk tot ziens op 3 januari!
ds. Wilma van Rijn
Bedankt voor de kaarten
Ook dit jaar werd ik verrast met veel kerstkaarten van veel gemeenteleden.
Het was hartverwarmend om te ontvangen.
Ik wil iedereen die mij een kaart heeft gestuurd hiermee hartelijk danken. En wens
iedereen vrede en alle goeds voor 2021.
ds. Wilma van Rijn
UIT DE KERKENRAAD
Kerkdiensten voorlopig alleen online te volgen
Beste allemaal,
Op dinsdag 15 december is Nederland opnieuw in een lockdown terecht gekomen
als gevolg van het grote aantal coronabesmettingen. Dat brengt ons in de situatie die
wij hebben gekend in de maanden maart en april van 2020. Naar aanleiding hiervan
adviseerde het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken, waar de Protestantse
Kerk lid van is: “Blijf zoveel mogelijk thuis en maak gebruik van de mogelijkheid
om kerkdiensten digitaal uit te zenden en mee te maken.”
Ons moderamen kwam op woensdag 16 december in een extra vergadering bijeen
en heeft besloten om dit advies op te volgen.
Dit heeft tot gevolg dat met ingang van zondag 20 december onze kerkdiensten niet
meer kunnen worden bijgewoond en alleen online gevolgd kunnen worden. De
link voor het volgen van onze diensten is:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/925/events
Dit besluit geldt in ieder geval tot en met zondag 17 januari. Wat wij daarna gaan
doen zal afhangen van de situatie medio januari. Wij zullen u daarvan berichten
middels de Kerkbrief.
Het is jammer dat wij dit besluit hebben moeten nemen, maar wij willen als
Protestantse gemeente te Halfweg-Zwanenburg ons niet aan de verantwoordelijkheid
onttrekken die wij hebben voor de bescherming van onze gemeenteleden én de
plaatselijke gemeenschap.
Alleen samen kunnen wij het virus bestrijden.
Namens de kerkenraad en met vriendelijke groet,
Leo Kranenburg, voorzitter

Een gelukkig en gezond Nieuwjaar toegewenst
Beste allemaal, de bovenstaande wens is wereldwijd waarschijnlijk miljarden keren
uitgesproken en geschreven tussen mensen zoals u en ik in woord en geschrift. Het
geeft altijd een goed gevoel om goede wensen te horen en te lezen, in welke taal
dan ook. Een woord dat in het afgelopen jaar nog vaker is gehoord zal ongetwijfeld

het woord Corona zijn geweest of COVID-19, de officiële benaming van dit virus dat
heel de wereld in haar greep heeft gehouden en nog altijd heeft.
Op dit moment van schrijven zijn net de nieuwe maatregelen van kracht geworden
die ons land in ieder geval tot 19 januari in hun greep houden. Het besluit om in deze
periode over te gaan tot alleen online diensten vanuit onze kerk was niet prettig,
maar wel noodzakelijk in het licht van de omstandigheden die half december in
Nederland aanwezig waren.
Het virus heeft in een groot deel van 2020 de werkelijkheid bepaald in het kerkelijk
leven van onze Protestantse gemeente te Halfweg-Zwanenburg. Omdat we het jaar
ingingen zonder eigen predikant (maar wel met een fantastische kerkelijk werker)
werd besloten om tijdens het begin van de eerste lockdown geen eigen online
diensten te houden maar wel gebruik te maken van de online diensten die werden
uitgezonden door de Protestantse gemeenten De Rank (Nieuw-Vennep) en de
Ruïnekerk (Bergen) waar resp. ds. Gert van de Meeberg en ds. Engele Wijnsma
(beiden oud-predikanten van onze gemeente) voorgaan.
Dat veranderde met de komst van onze eigen predikant ds. Wilma van Rijn op 14 juni
van dit jaar. Met haar intrededienst begon een nieuwe serie van diensten die niet
alleen met geluid werden uitgezonden maar ook met beeld. Dit werd mogelijk
gemaakt door Onno Bart. Inmiddels zijn deze uitzendingen alweer gewoon geworden
en is de kwaliteit daarvan ook steeds beter geworden.
Jammer is nog altijd dat de diensten maar door een beperkt aantal mensen bezocht
mochten worden en dat er al sinds het begin van de coronacrisis geen
gemeenschappelijke activiteiten zoals koffiedrinken, gezamenlijke maaltijden,
gemeentelijke bijeenkomsten etc. gehouden kunnen worden.
Deze beperkingen zijn haast gewoon geworden maar vormen wel een grote
blokkade in ons gemeentezijn. Wel hoor ik veel geluiden van omzien naar elkaar
door mensen die elkaar bellen hoe het met ze gaat, elkaar een kaartje sturen of een
briefje schrijven etc. Deze vormen van gemeentezijn zijn belangrijk, zeker in de
coronatijden van nu. Een praatje maken met elkaar (op straat of aan de deur), wel op
veilige afstand van elkaar, is belangrijk.
Ik was in december met Gea mee toen zij namens de diaconie en het
gemeentediaconaat een aantal kerstgroeten rondbracht bij oudere gemeenteleden.
Zo sprak ik ook weer een aantal gemeenteleden die blij waren met de attentie en de
aandacht die er voor hen was. Ook van de anderen die de attenties rondbrachten
hoorde ik heel positieve waarderingen van de ontvangers.
Het kerkelijke werk is door blijven gaan, zij het in aangepaste vorm. De colleges
kwamen geregeld bij elkaar toen het weer mocht na de eerste lockdown. Wel werd
afgesproken om geen kerkenraadsvergaderingen te houden, maar dat alleen het
moderamen maandelijks bij elkaar komt. Dat kan omdat alle colleges hierin
vertegenwoordigd zijn. Voor zaken waar wel de inspraak van alle kerkenraadsleden
voor vereist was, werd de mail gebruikt (zoals bijvoorbeeld bij de goedkeuring van de
jaarrekening en de vaststelling van de begroting).
Voor ds. Wilma van Rijn was het moeilijk om zo in haar nieuwe gemeente te moeten
beginnen. Maar ik krijg de indruk dat zij zich hier steeds meer thuis begint te voelen.
Zij is ook met nieuwe initiatieven gekomen zoals te zien is aan het mozaïek dat nu in
de koffieruimte hangt. Van de nieuwe inloopochtenden op woensdagmorgen werd
ook geregeld gebruik gemaakt voor kennismaking met de predikant. Ook in de
kerststallenactie voor het raam en in de kerstvideo’s die gemaakt zijn in
samenwerking met de parochie Meerliede (project van de plaatselijke Raad van
Kerken) is haar hand zichtbaar.

En wat zal 2021 ons gaan brengen? De start van het jaar staat in ieder geval in het
teken van de beperkingen van de coronamaatregelen. Maar we hopen dat zodra de
vaccinaties op gang komen en deze de besmettingen onder controle zullen gaan
brengen, we snel naar gewone diensten kunnen gaan en dan weer gezamenlijk na
de diensten kunnen bijeenkomen met elkaar. Wat zal er dan veel te vertellen zijn aan
elkaar!
Vanuit deze gedachte en hoop wens ik u en jullie allen het allerbeste toe voor dit
nieuwe jaar!
Leo Kranenburg, voorzitter kerkenraad
Vacaturelijst 2021 1ste kwartaal
Er is goed nieuws te melden met betrekking tot de vacaturelijst. Het team van
medewerkers van geluid en beamer is aangevuld met Robert Fennell. Robert is de
partner van ds. Wilma van Rijn. Als gemeente zijn wij blij met deze versterking.
De oproep voor medewerkers voor het verjaardagsfonds heeft ook resultaat gehad.
Itie Joosse heeft met het hele team gesproken en een nieuwe verdeling gemaakt van
de wijken. Maar zij kan nog meer mensen gebruiken voor onze felicitatiedienst.
Er staan nog steeds vacatures open bij de verschillende colleges. Ter kennismaking
met wat de colleges doen is het mogelijk om een vergadering van een college bij te
wonen om te leren kennen wat er wordt gedaan. Dat zal echter pas kunnen als de
coronamaatregelen worden versoepeld.
Laat wat van u/jou horen als u/jij deze uitdaging met ons wilt aangaan! De
onderstaande personen voor informatie horen graag van u/jullie! Zij staan altijd klaar
om u/jullie te woord te staan en te vertellen over wat de taken inhouden.

Vacature:

Taak:

Informatie:

Kerkrentmeester

Voorzitter
Secretaris
Voorzitter

Peter Mendrik

Ouderlingen

Wijkwerk, organiseren wijkavonden,
ouderling van dienst

Grietje Monster

Geluid en beamer

Regelen van geluid/beeld kerkdienst
Regelen van beamerpresentatie
Samenstellen van de wekelijkse
kerkbrief op donderdag
Medewerkers

Onno Bart

Ophalen en wegbrengen naar en
van de kerkdienst

Klaas van den Berg

Diaconie

Kerkbriefsamensteller
Verjaardagsfonds
Autodienst

Met vriendelijke groet,

Gea Kranenburg

Cora Gerritse/Leo Kranenburg
Itie Joosse

Leo Kranenburg

Project kerstkaart 2020
Het jaar 2020 verliep in vele opzichten anders dan gewoon. Dat was dit jaar ook het
geval met de kerstkaart. Geen stapeltjes in de kerk voor verspreiding van de kaarten,
maar dit keer rondgebracht door de lopers van het Kerkblad. Nogmaals mijn dank
daarvoor aan iedereen die hieraan heeft bijgedragen.

De kerstkaart is daardoor wel veel vroeger dan andere jaren bezorgd.
Voor het moderamen begint de kerstkaart elk jaar al te leven in oktober. Dan
beginnen we te praten over de tekening die op de kaart terecht komt, komen er
voorstellen over het gedicht of lied dat op de kaart wordt vermeld etc.
Elk jaar vragen wij aan een creatief lid van onze Protestantse gemeente of hij/zij een
tekening of schildering voor de kaart wil gaan ontwerpen. Voor dit jaar was Peter
Mendrik bereid om een ontwerp te leveren. Met zijn inbreng was het moderamen blij
verrast. Het resultaat heeft u inmiddels gezien.
Als de illustratie beschikbaar is, dan gaat deze samen met de gekozen tekst en de
informatie van de diensten naar Ben Broerse. Hij is – via zijn werk - intermediair naar
de drukkerij die het drukwerk voor onze kaart verzorgt. Na enkele proefdrukken wordt
meestal de akkoordverklaring gegeven voor de definitieve druk.
Naast het drukwerk is er de postlijst van niet alleen de leden van onze gemeente,
maar ook onze externe contacten, oud-gemeenteleden, gast- en oud-predikanten die
moet worden gecontroleerd en indien nodig aangevuld. Leo Bakker is de
aangewezen persoon voor ons eigen ledenbestand en print ook de benodigde
adresetiketten voor ons uit. Jan de Waal is eveneens onmisbaar in dit project, want
hij voorziet de enveloppen elk jaar van de opdruk Kerstgroet (met het jaar). Dit jaar
was Jan ook belangrijk voor de verspreiding van de kerstkaart middels de al gemelde
lopers van het Kerkblad en zorgde hij voor de verzending van de kerstkaarten buiten
onze gemeente. Het insteken van de kaarten in de enveloppen gebeurt elk jaar door
een wisselende groep van helpers, maar leuk is om te vermelden dat ds. Wilma van
Rijn dit jaar daar ook aan heeft meegeholpen. De hele wijk rondom ons kerkgebouw
krijgt als goede buren ook een kerstkaart van ons in de brievenbus. Zodra die zijn
rondgebracht, zit het project kerstkaart van onze gemeente er voor het moderamen
weer op. Maar het is elk jaar weer een leuk project om aan mee te werken.
Oproep
Mocht u al een idee hebben voor een illustratie voor onze kerstkaart 2021 en
daarvoor een eigen tekening of schilderij willen leveren in de loop van volgend jaar,
laat het mij maar weten. Het moderamen weet lang niet van iedereen wat voor
talenten er in onze gemeente aanwezig zijn!
Namens het moderamen en met vriendelijke groet,
Leo Kranenburg

Enkele kerstkaartafbeeldingen uit voorgaande jaren

DIACONIE
Gelukwensen aan onze jarigen van 75 jaar en ouder in de maand januari
3 januari
5 januari
5 januari
7 januari
9 januari
11 januari
13 januari
14 januari
17 januari
18 januari
26 januari
28 januari
29 januari

Dhr. L. van Andel
Dhr. C.A. van Oeveren
Mevr. T. de Graaf-Cuperus
Dhr. P.L. Versluis
Mevr. M.S.E. Joustra-de Raadt
Mevr. A.P. Mendrik-Bonhof
Dhr. M. Vlasveld
Mevr. G.M. Wolse-de Rooij
Dhr. W. Mastenbroek
Mevr. H.A. Meerens-Koetsier
Mevr. E. van Staaveren-Lammerts
Dhr. P. van Staaveren
Dhr. J.J.H. Post

Wilt u niet vermeld worden in ons Kerkblad, meld dit dan aan de ledenadministratie,
zie colofon.
Leo Bakker, ledenadministratie
Terugblik kerstattenties voor senioren
Wat kregen wij blijde en verraste gezichten te zien, toen wij in de 2e week van
december aanbelden bij de senioren van onze PKN gemeente, en zij door ons
verrast werden met een mooi versierde kerstster.

Diaconie en gemeentediaconaat bedachten om iets te willen doen voor de ouderen,
omdat de Kerstviering ook niet door kon gaan. Hiermee hopen wij bij de mensen
thuis toch een mooie kerstwens gebracht te hebben, omdat we Kerst helaas niet met
elkaar konden vieren.
Gezamenlijk hebben we met liefde en plezier de kerststerren ingepakt, versierd met
chocolade kerstballen, een mooie kerstwens en het kerstnummer van de
Elisabethbode, en bij de mensen gebracht.
Voor nu wensen wij iedereen een beter en gezond Nieuwjaar 2021 en hopen van
harte dit jaar weer bij elkaar te kunnen komen, om samen met elkaar het feest van
Pasen en/of Kerst te mogen vieren.
Wij hopen dat het nare virus snel is verdwenen en wensen allen heel veel sterkte toe
en wees voorzichtig in deze moeilijke tijd.
Met een hartelijke groet namens diaconie en gemeentediaconaat,
Betsy Geelhoed
KERKRENTMEESTERS
Actie Kerkbalans 2021
Van zondag 17 januari tot zaterdag 30 januari wordt de actie Kerkbalans 2021
gehouden.
Het thema is dit jaar: Geef vandaag voor de kerk van morgen.
Vandaag is de kerk in coronatijd. Afgelopen jaar zijn er veel veranderingen en
onzekerheden geweest en nog steeds is er niet bekend hoe het verder zal gaan. We
proberen kerkdiensten te blijven houden en verbonden te blijven.
Het komende jaar hebben we uw financiële steun ook weer hard nodig. Voor onder
andere (online) kerkdiensten, onze predikant ds. Wilma van Rijn en het onderhoud
van het gebouw hebben we geld nodig. We hopen dat u uw toegezegde bedrag ten
opzichte van vorig jaar kunt en wilt verhogen.
De actie Kerkbalans wordt momenteel voorbereid door de kerkrentmeesters. De
envelop voor deze actie ontvangt u in de week van 17 januari. Hierin vindt u meer
informatie over de actie. Een week later, in de week van 24 januari wordt het
toezeggingsformulier weer bij u opgehaald.
Welk bedrag u ook geeft, wij danken u alvast hartelijk voor uw medewerking aan
deze actie.
Namens de kerkrentmeesters,
Cora Gerritse
BAZAAR
Nieuws van de bazaarcommissie
Allereerst wil ik u bedanken voor het vertrouwen dat u had in onze commissie.
Telkens werden er spullen gebracht ondanks dat corona ons in de greep hield.
Wij zijn doorgegaan met verkopen en kunnen u meedelen dat we half november
2500 euro over hebben kunnen maken. Het plan is om voorlopig door te gaan met
verkopen. Dat houdt in dat u elke eerste donderdagochtend van de maand spullen
kan inleveren van 9.30 tot 10.30 uur, met als uitzondering de maand januari dan
houden wij geen inzameling, i.v.m. de coronamaatregelen. Terwijl ik dit schrijf hoor ik

het goede bericht dat er mogelijk volgende week begonnen kan worden met inenten.
Dit is hoopvol nieuws voor iedereen. Wie weet volgend jaar weer heerlijke oliebollen.
Namens de bazaarcommissie wens ik u na dit heel bijzondere jaar en ondanks alle
regels een goede jaarwisseling. Laten wij hopen dat wij komend jaar elkaar weer
kunnen ontmoeten.
Namens de bazaarcommissie,
Margreet Smit
DIVERSEN
Bedankt
Hierbij heel hartelijk dank voor het mooie boeket bloemen, dat ik mocht ontvangen ter
gelegenheid van mijn 80e verjaardag. Vriendelijke groet,
Dick Giljam

Op de vlucht voor onderdrukking, geweld en armoede hebben duizenden
vluchtelingen uit onder andere Cuba en Venezuela hun toevlucht gezocht in
Suriname en Guyana. Maar een nieuw land betekent niet automatisch een beter
leven. Bemoedigt u deze vluchtelingen met een bijbel?
In hun geboorteland is sprake van onderdrukking, werkloosheid en gebrek aan
allerlei levensmiddelen. In Suriname hopen deze mensen een beter leven op te
kunnen bouwen. Maar veel vluchtelingen hebben het zwaar, vertelt Erny van Axel,
directeur van het Surinaams Bijbelgenootschap.
Heimwee
Een van hen is Petra Maria. Zij verliet de Dominicaanse Republiek in 2013. Dat deed
ze voor de toekomst van haar kinderen, die achterbleven bij hun oma. Maar sinds ze
haar rug beschadigde bij een val, kan ze niet meer werken. En teruggaan is
ook geen optie, omdat haar paspoort is verlopen.
Petra Maria wordt emotioneel als ze over haar leven praat. ‘Ik vind het moeilijk dat ik
afhankelijk ben van anderen nu ik niet kan werken. Ook maken de medicijnen die ik
voor mijn rug slik mij zwaarmoedig. Soms huil ik de hele dag omdat ik heimwee heb.’
Houvast
Veel vluchtelingen zoeken perspectief en troost in de Bijbel. Sommigen hebben hun
bijbel in hun eigen land moeten achterlaten. Anderen hebben zelfs nog nooit een
bijbel gehad. Het Surinaams Bijbelgenootschap deelt daarom bijbels uit onder
vluchtelingen.
Directeur Erny van Axel vertelt: ‘We zien echt dat mensen weer houvast krijgen door
het bijbellezen. Ze vergeten hun omstandigheden en de eenzaamheid, en ervaren
persoonlijk de warmte van God.’

Doe mee
Met uw hulp willen we vluchtelingen in Suriname bemoedigen met de Bijbel. Zo geeft
u bijvoorbeeld met een gift van 30 euro drie vluchtelingen een bijbel. Doet u ook
mee? (IBAN NL74 SNSB 0266 3808 08)
Indien er meer giften binnenkomen dan nodig, gaat uw gift naar een vergelijkbaar
project.
Bron: website Nederlands Bijbelgenootschap

De redactie wenst u
allen een gezond en
voorspoedig 2021

