
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Nieuwjaarsbijeenkomst 

Na afloop van de dienst nieuwjaarsreceptie met glühwein en oliebollen. 

Iedereen is van harte welkom om samen het begin van 2020 te vieren 

Namens de kerkenraad, Leo Kranenburg 
 

Tip voor vanmiddag: Nieuwjaarsconcert Eensgezindheid 

(een aantal van onze gemeenteleden speelt in dit orkest) 

Plaats van optreden:  De Olm, Zwanenburg 

Aanvang:  14.00 uur 

Slot:   ca 16.00 uur 

Toegangsprijs:  Volwassenen € 9,00 (incl. glaasje bubbels) 

   Kinderen t/m 12 jaar € 4,00 

 

De agenda voor de komende week: 

Maandag 06-01 09.00 uur Kerk schoonmaken  

  06-01 19.30 uur Raad van Kerken 

Woensdag 08-01 20.00 uur Moderamen 

Zondag 12-01 10.00  uur ds. N. Gillebaard uit de Rijp 
 

Deze Kerkbrief is verzorgd door Leo Kranenburg. 

Kijk voor meer informatie op: www.protestantsekerkhalfweg.nl 
 

 

KERKBRIEF 
 

Protestantse gemeente 
te 

Halfweg-Zwanenburg 

 

 
Nieuwjaarsdienst en bijeenkomst 

 

Zondag, 5 januari 2020   10.00 uur nr. 1637 
  

 Voorganger   : mevr. Gretha Bregman-Hoving 

 Ouderling van dienst  : Cora Gerritse 

 Organist   : Hans Jütte 

 Trompettist   : Kors Oostwouder 

 Beamer en Geluid   : Onno Bart 

 Kinderdienst   : aanwezig 

 Oppasdienst   : Renske de Vries 

Collecte  : 1
e 
Diaconie, 2

e
 Kerk, 3

e 
Kerkgebouw  

 

Na de dienst zijn we van harte welkom in de kerkzaal voor een kop 

koffie, thee of een glas limonade.  

 

 

  

 

Matteus 2: 1-12 

 
Tekening van Anneke Bollebakker 



  

VOORBEREIDING 

De klok luidt en het orgel wordt bespeeld 

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 

We zingen:     Lied 513: 1, 2, 3, en 4 

Stil gebed, woorden ter bemoediging, groet 

We zingen:     Psalm 72: 4 

Gebed van verootmoediging 

We zingen:     Psalm 72: 5 en 6 

Woorden van geloof en leven 

We zingen:     Lied 512: 1 t/m 6  

De kinderen mogen naar de kindernevendienst 

Gebed bij de opening van het Woord 

We zingen:    Lied 476: 1, 3 en 4 

Bijbellezing: Matteus 2:1-12 

We zingen:     Lied 518: 1, 2 en 4 

Verkondiging 

We luisteren naar:  Orgelspel 

        Koraalvoorspel Das alte Jahr vergangen ist, J.S. Bach BWV 614 

Aansluitend zingen we:   Lied 919: 1, 3 en 4 

De kinderen komen terug in de kerk 

GEBEDEN  EN  GAVEN 

Dankgebed en voorbede 

Inzameling van gaven 

We zingen:     Lied 422: 1, 2 en 3 

Zegen 

Orgelspel 

 

Meeleven 

Dhr. Constantijn Sikkel kwam afgelopen weekend ongelukkig ten val en 

brak daarbij zijn kuitbeen. Hij is in afwachting van een operatie en 

verblijft op moment van het schrijven nog in het ziekenhuis. Wij wensen 

hem en zijn vrouw Mieke, alle sterkte en bidden met hen dat er een 

voorspoedig herstel mag zijn. 
 

We leven mee met de familie Oldenburg nu man en vader George 

Oldenburg is overleden. Op woensdag 8 januari komen we bij elkaar in 

onze kerk voor de afscheidsdienst. De aanvang is 13.00 uur en na de 

dienst bent u in de gelegenheid de familie te condoleren. De begrafenis 

zal in besloten kring plaatsvinden. 

Wij bidden voor mevr. Oldenburg-de Fouw en de (klein)kinderen dat zij 

mogen ervaren dat God hen in deze en komende dagen wil omringen met 

zijn troost en liefdevolle nabijheid. 
 

Wij bidden voor allen die leven met gemis, voor diegenen die zorgen 

hebben om de eigen gezondheid of die van een naaste en voor hen die 

leven met een zwaar gemoed. Lied 835 zingt het gebed: 

 

 In de woestenij, Heer, blijf ons nabij 

Met uw troost en met uw zegen, tot aan ’t eind van onze wegen. 

Wees Gij zelf het licht, dat ons troost en richt. 
 

Met een zegenrijke groet aan u allen, Gretha Bregman-Hoving 

 

De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden 

bij: dhr. Wim Jansen 
 

Bedankt 

Wat geeft het een warm gevoel, zoveel kaarten en woorden te mogen 

ontvangen. En dan tot slot ook nog een mooie bos bloemen. 

Heel, heel hartelijk bedankt. Ita v/d Horn-Slokker. 

 

De collectes hebben opgebracht op zondag 29 december: 

Diaconie       €   98,05 

Kerk                   € 108,85 

Gebouw           €   58,10 
 

  


