
  

 
 

 

KERKBRIEF 
 

Protestantse gemeente 
te 

Halfweg-Zwanenburg 

 

 
Dit is een online dienst 

 

 

 
 

Zondag, 24 januari 2021  10.00 uur nr. 1692 
 
 

 Voorganger   : ds. A. Molendijk uit Heemstede 

 Ouderling van dienst  : Leo Kranenburg 

 Organist   : Arjen de Jong 

 Beamer, geluid en beeld : Onno Bart 

 Collecte    :  Diaconie en Missionair Werk 

 

 

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 

BEGINNEN 

Mededelingen door de ouderling van dienst 

Bemoediging en groet 

Vg: Onze hulp is in de naam van de Ene God, die hemel en aarde gemaakt 

heeft.  

Die trouw is in de eeuwigheid 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 

Amen 

Inleiding 

Lied 217: 1, 2 en 3  

Kyriegebed 

Gloria-lied: Lied 217: 4 en 5 

LEZEN 

Lezing: Exodus 16: 9 - 27 

Lied 806 

Overdenking 

Orgelspel 

Dankgebed, voorbeden, stilgebed (of het ontsteken van een 

waxinelichtje/kaars), Onze Vader 

Collecte-aankondiging  

GEZEGEND OP WEG 

Slotlied: Lied 263  

Zegen 

A: Amen 

Orgelspel 

 



  

De bloemen van deze week zijn gebracht bij: 

Mevr. H. de Boer-Roodenburg, Nauerna 
 

Kom binnen 

De kerkdeuren zijn op zondag gesloten, maar elke woensdag tussen 10 en 

12 bent u nog welkom. Er wordt helaas geen koffie geschonken maar even 

binnen lopen, een praatje maken of een kaarsje aansteken is nog mogelijk. 

Van harte welkom! 
 

Wel en wee 

Mevrouw Diny Groothuis is thuis gevallen en ligt dit op dit moment in het 

ziekenhuis. Daarna zal zij waarschijnlijk een periode moeten revalideren.  

Een kaartje zal familie Groothuis goed doen.  

Men. Kranstauber is flink gevallen. Gelukkig zonder blijvende gevolgen. 

Hij moet even voorzichtig aan doen. 
 

Deze periode van de tweede lockdown kan eenzaam en donker voelen. 

Laten we vooral oog voor elkaar houden. Bent of kent u iemand die 

behoefte heeft aan contact?  

U mag uw contactpersoon, ouderling of predikante altijd bellen.  
 

Thuiszangers gezocht voor 31 jan 

Zingen in de kerk mag niet, maar thuis wel!  

Voor de dienst van 31 januari zoek ik daarom mensen die via een filmpje 

(met je tablet/iPad/telefoon) het slotlied 416 'Ga met God' willen zingen.  

Robert Fennell zal al jullie filmpjes samenvoegen tot één groot koor.  

Als u naar ds.wilmavanrijn@gmail.com mailt of mij belt ontvangt u de 

begeleidende pianomuziek zodat we dezelfde toonsoort zingen. Ook voor 

vragen kunt u mij bereiken. 

Graag ontvangen wij uw filmpjes uiterlijk woensdag 27 januari.  

Ik zie uit naar uw bijdragen!                              Ds. Wilma van Rijn 
 

Hartelijk dank! 

Een heel mooi kaartje ter gelegenheid van mijn verjaardag ontving ik van 

Michelle en Fabienne Jonker. Fabienne heeft het plaatje ingekleurd en 

Michelle heeft het persoonlijk ondertekend met de beginletter van haar 

eigen naam. Heel knap en heel lief!  Dank je wel. Wil(lem) Mastenbroek 
 

We weten allemaal hoe fijn het is om een telefoontje of kaartje te 

ontvangen. Ik wil iedereen aanmoedigen hier mee door te blijven gaan, 

misschien zelfs naar mensen die u niet zo goed kent. Ds. Wilma van Rijn 
 

 

Collecte Missionair Werk: Een kerk van betekenis 

Op allerlei manieren zoeken gemeenten naar mogelijkheden om van 

betekenis te zijn voor de mensen in hun dorp of stad en verbonden te zijn 

met hun omgeving. Bijvoorbeeld met een inloophuis waar iedereen welkom 

is, of met een moestuin voor de hele buurt. Of zoals in Beilen met een 

oecumenisch mobiel kerkje, waar mensen een kaarsje kunnen aansteken of 

een gebedskaart kunnen invullen. Het kleine kerkje, waar ruimte is voor één 

persoon, nodigt uit tot verstilling. (Zie ook: kerkinactie.nl/collecte). 

Met uw bijdrage aan de collecte ondersteunt de Protestantse Kerk het 

missionaire activiteiten in het hele land. U kunt een bijdrage overmaken op  

NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. Missionair Werk 

januari of op rekeningnummer van onze kerkrentmeesters:  

NL 21 RABO 0324 6648 85 ook o.v.v. Missionair Werk. 
 

Agenda voor de komende week 

Woensdag 27-01 10.00-12.00 uur  Inloop Kom Binnen! 

Zondag 31-01 10.00 uur     ds. Wilma van Rijn 
 

Kerkdiensten voorlopig alleen online te volgen 

Ons moderamen heeft besloten om het advies “Blijf zoveel mogelijk thuis 

en maak gebruik van de mogelijkheid om kerkdiensten digitaal uit te 

zenden en mee te maken.” op te volgen. Dit heeft tot gevolg dat onze 

kerkdiensten alleen online gevolgd kunnen worden. De link voor het 

volgen van onze diensten is https://kerkdienstgemist.nl/stations/925/events. 
 
Dit besluit is verlengd tot in ieder geval t/m 7 februari. Wat wij daarna gaan 

doen zal afhangen van de situatie in februari. Wij zullen u daarvan berichten 

middels de kerkbrief. 
 

Collecte voor diaconie en kerk 

We blijven uw financiële steun hard nodig hebben. U kunt uw collectegeld 

over maken naar:  

de Diaconie  : NL 30 RABO 0324 6670 51 o.v.v. collecte 

de Kerkrentmeesters : NL 21 RABO 0324 6648 85 o.v.v. collecte 

Alvast hartelijk dank! 
 

Deze kerkbrief is verzorgd door Leo Kranenburg 

Kijk voor meer informatie op: www.protestantsekerkhalfweg.nl 
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