
  

 
 

KERKBRIEF 
 

Protestantse gemeente 
te 

Halfweg-Zwanenburg 

 

 

1ste Advent 
 

 

Zondag, 28 november 2021   10.00 uur  nr. 1736 
 

 Voorganger   : ds. Wim Zaagsma uit Hillegom 

Ouderling van dienst  : Annelies Klokman 

 Organist    : Arjen de Jong 

 Beamer / geluid en beeld : Rob Piso / Melissa Sieraad 

 Lector    : Petra Meijer-Mendrik 

` Oppas- / Kinderdienst  : Aanwezig 

 Schaal collecte uitgang : KiA Werelddiaconaat / Kerk 
 

Helaas geen koffiedrinken na afloop van de dienst  
 

Wilt u gedurende de dienst uw mobiele telefoon uitzetten i.v.m. storing 

aan de geluidsinstallatie. 
 

 

 

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  

Welkomstwoord en mededelingen  

Aanvangslied: Lied 96: 1 en 5 (staande)  

Moment van stilte  

Bemoediging en Groet 

Vervolg aanvangslied: Lied 96: 7 

Inleiding op de zondag 

Gebed 

Schriftlezing: Lukas 1: 5-25 

Muzikaal intermezzo: https://www.youtube.com/watch?v=Xqtj6m8FJ2M 

Preek  

Muzikaal meditatief moment  

Lied na de preek: Lied 439 

Dankzegging – voorbeden – stil gebed – Onze Vader 

Collecteaankondiging  

Slotlied: Lied 451 

Zegen (besloten met een gezongen Amen: lied 431b) 

Orgelspel  

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

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

Dhr. en mevr. Joustra-de Raadt, Iepenlaan 
 

Bedankje.  

Vorige week zondag werd ik verrast met een prachtige bos bloemen van de 

kerk. Ook krijg ik nog steeds, lieve kaarten, telefoontjes en bezoekjes. Dat 

alles geeft je veel steun.  

Volgende week begin ik met de bestralingen. Maar voel me tot nog toe 

steeds goed en hoop dat het met de bestralingen ook weer goed zal gaan. 

Vriendelijke groeten, Joke Lem. 
 



  

 

Bedankje. 

Blij verrast  werd ik door een kleurrijk boeket en lieve kaarten en 

telefoontjes voor mijn verjaardag. 

Het was fijn weer een gevoel van verbondenheid te kunnen ervaren. 

Reuze bedankt, van Nan Steen. 
 

Woensdag welkom 

Heeft u behoefte aan gesprek? Wilt u andere mensen ontmoeten met een kopje 

koffie? En zou u deze week graag een kaarsje aan willen steken?  

Dat blijft allemaal mogelijk op woensdagochtend tussen 10 en 12 uur.  
 

Corona maatregelen: Anderhalf meter, mondkapjes en ingetogen zingen 

De adviezen om thuis te blijven met klachten en regelmatig uw handen te wassen 

blijven. De anderhalf meter afstand houden regel is weer terug .Ook het dragen van 

mondkapjes bij binnenkomst en uitgaan is weer verplicht en ook wanneer u zich 

verplaatst. Ook wordt er geadviseerd om in het kerkgebouw op ingetogen wijze te 

zingen.  
 

Geen koffiedrinken 

Onze ruimte in de koffiezaal is beperkt. Omdat we hier geen 1,5 meter kunnen 

waarborgen heeft het moderamen besloten dat wij de komende periode opnieuw 

geen koffie kunnen drinken in de kerk.  

Bij elkaar een kop koffie drinken stimuleren wij uiteraard van harte! 
 

Reserveren voor de diensten weer noodzakelijk 

Om er zeker van te zijn dat we geen mensen aan de deur moeten weigeren vragen 

we u weer te reserveren als u aanwezig wilt zijn bij de kerkdienst.  

Dit kan bij Heleen Broerse: 06-348 711 73. U kunt zich opgeven vanaf maandag 

12.00 uur t/m vrijdag 12.00 uur. 
 

Collecte Kerk in Actie - Werelddiaconaat (Moldavië - Advent 2021) 

Kerken in Moldavië geven kinderen een toekomst In het arme Moldavië worden 

veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders werken in het buitenland om 

geld te verdienen of hebben troost gezocht in alcohol. Kinderen groeien op zonder 

de zorg en liefde die ze nodig hebben. Ze maken hun school niet af en lopen risico 

slachtoffer te worden van geweld en misbruik. Kerken en Youth for Christ 

Moldavië willen dat voorkomen. Zij bieden naschoolse opvang in dagcentra van 

kerken. Hier krijgen kinderen volop aandacht, een gezonde maaltijd en hulp bij 

hun huiswerk. Goed opgeleide vrijwilligers vangen hen op en organiseren sport- en 

spelactiviteiten. Vaak ontdekken deze kinderen voor het eerst wat het is om op een 

liefdevolle manier met elkaar om te gaan, een ervaring voor het leven. Helpt u 

mee? Geef kinderen in Moldavië via Kerk in Actie de unieke ervaring van 

liefdevolle aandacht.  

 

Met deze collecte steunt u het werelddiaconale werk van Kerk in Actie, zoals 

Youth for Christ in Moldavië. Van harte aanbevolen! 

Geeft u ook? Dit kan ook op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie (of 

naar het in de kerkbrief vermelde rekeningnummer van de Diaconie) o.v.v. 

Kinderen in Moldavië. 

Met vriendelijke groet namens de ZWO-commissie, Ellen Oostwouder 
 

Kerk in Actie-kerstcampagne "Geef licht"  

In de adventstijd voert Kerk in Actie de kerstcampagne met als thema "Geef licht". 

De kinderen in Moldavië, Rwanda, Nederland en Griekenland staan hierbij 

centraal. Op 1e, 2e, 3e Advent en met Kerst collecteren wij hiervoor en leest u in 

de kerkbrieven waar de betreffende Kerk in Actie-collectes voor bestemd zijn. De 

kerstcampagne ondersteunt het jaarthema van de Protestantse Kerk "Van U is de 

toekomst" vanuit de droom van Kerk in Actie, om kinderen een betere toekomst te 

geven. Samen zijn we kerk in actie om licht te brengen aan kinderen, die leven in 

een donkere en vaak uitzichtloze situatie. De collectes worden van harte bij u 

aanbevolen. Mogen wij op uw bijdrage rekenen? Alvast hartelijk dank hiervoor. 

Petra Meijer-Mendrik, namens de ZWO-commissie 
 

Agenda voor de komende week 

Woensdag 01-12 10.00-12.00 uur   Inloop Kom Binnen! 

Vrijdag  03-12 20.00 uur    VoiceMail 

Zondag 05-12 10.00 uur    Mevr. dr. Pumplun uit Amsterdam, 

        2de Advent 

Collecte voor diaconie en kerk   

We blijven uw financiële steun hard nodig hebben.  

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!  
 

Op zoek naar het licht - Kerken 

In de eerste aflevering van "Op zoek naar het licht" kijken we naar de kerken. De 

gemiddelde leeftijd is hoog en er worden steeds meer kerken gesloten of zelfs 

gesloopt. Staat er over 50 jaar nog wel een kerk overeind? Wij gaan op zoek naar 

het licht. (filmpje live vanaf zat. 27 nov. 12.00 uur) 

https://youtu.be/ujEJpaSp_-w 
 

Deze kerkbrief is gemaakt door Leo Kranenburg. 

In december zal Cora Gerritse de kerkbrief samenstellen.  

Kijk voor meer informatie op: www.protestantsekerkhalfweg.nl 

 

 

 

https://youtu.be/ujEJpaSp_-w
http://www.protestantsekerkhalfweg.nl/


  

 

Hierbij de link voor de teaser van het adventsjournaal voor de jeugd: 

Adventsjournaal teaser - YouTube 

 

 
 

En hierbij ook de link van het kinder adventsjournaal op de 1e zondag van 

advent: Adventsjournaal - 1e zondag van de advent - YouTube 

Dit journaal gaat in première op 27 november. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4pa5y97T3Lo
https://www.youtube.com/watch?v=CyhewJzJdao

