KERKBRIEF
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 Corona besmettingen. 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.

Protestantse gemeente
te
Halfweg-Zwanenburg

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 is een online dienst
Vierde Advent
Zondag, 20 december 2020
Voorganger
Ouderling van dienst
Organist
Beamer / geluid en beeld
Vocale begeleiding

Collecte

10.00 uur

nr. 1687

: mevr. Eva Bruggeman
: Gerda Adolf
: Arjen de Jong
: Rob Piso / Leo Bakker
: Renske Jonker-Vrooland,
Gré Gijzen
Dick Meijer
: Diaconie en Kerk

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

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

De bloemen van deze week zijn gebracht bij:
Dhr. en mevr. Van Blaaderen - de Vos uit Rijnsburg i.v.m. hun 50-jarig
huwelijk
Dhr. en mevr. Van den Berg-Schering, i.v.m. hun 45-jarig huwelijk

BEGINNEN
Mededelingen door ouderling van dienst
Lezen gedicht en aansteken 4 adventskaarsen
Bemoediging en groet
Lied 442: 1 en 2
Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen
Gebed om ontferming
LEZEN
Eerste lezing: Jesaja 7: 1-14
Lied: Zo is het beloofd
https://www.youtube.com/watch?v=jQuAIvgmVDg&ab_channel=Nederlan
dZingt
Tweede lezing: Lucas 1: 26-38
Lied 443: 1, 2, 3 en 4
De engel Gabriël komt aangesneld
Overdenking
Orgelspel
Lied 439: 1 en 4
Verwacht de komst des Heren
DELEN
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Collecte-aankondiging
GEZEGEND OP WEG
Slotlied: O kom, o kom Immanuël
https://www.youtube.com/watch?v=hWrPeuoopk8&ab_channel=Nederland
Zingt
Zegen

Orgelspel

Agenda voor de komende week
Woensdag
23-12 10.00-12.00 uur
Inloopochtend, KomBinnen!
Donderdag
24-12 20.00 uur
ds. Wilma van Rijn,
online Kerstnachtdienst
Vrijdag
25-12 10.00 uur
ds. Wilma van Rijn, online Kerstdienst
Zondag
27-12 10.00 uur
ds. A. Noordijk uit Amsterdam
online dienst
Woensdagochtend is de kerk open!
Helaas kunnen we elkaar niet ontmoeten op zondagochtend.
Heeft u behoefte aan een moment van bezinning, om een kaarsje te branden
of even de kerk te zien?
Heeft u behoefte aan contact?
De kerk blijft op woensdagochtend van 10:00 tot 12:00 uur open.
U blijft van harte welkom!
Wel en Wee
Ieder jaar kijken we uit naar het kerstfeest. Misschien dit jaar meer dan
andere jaren.
Juist nu in de deze donkere dagen hebben we behoefte aan hoop en troost.
Kent of bent u iemand die behoefte heeft aan een gesprek?
Neem vooral contact op met uw contactpersoon, ouderling of met mij.
Ook bent u op de woensdagochtend welkom om met iemand te praten.
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.
Vakantie Predikant
Van 26 december t/m 2 januari heb ik vakantie.
U kunt altijd contact opnemen met uw contactpersoon, ouderling of leden
van de kerkenraad.
Ds. Wilma van Rijn

Kerststallenjacht
Heb je al kerststallen gespot in vensterbanken? Staat die van jullie al op een
zichtbare plek? Verschijnt er al een glimlach op je gezicht bij het zien van
de stalletjes? Een extra kerststal plaatsen kan nog steeds.
Ook zijn er al veel foto's binnengekomen van uw kerststallen.
Uw foto's van uw kerststallen blijven welkom, ook al vieren we online.
In de dienst van Eerste Kerstdag zullen de foto's via de kerkdienstgemist.nl
gedeeld worden.
U kunt deze tot 22 december mailen naar Heleen Broerse:
scriba.pkn.halfweg.zwanenburg@gmail.com.
Renske Jonker-Vrooland en Wilma van Rijn

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 dan 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 mij mailen naar ds.wilmavanrijn@gmail.com.
Dan stuur ik u 2 januari een uitnodiging.
Voor vragen kunt contact met mij opnemen (t/m 24 dec), of met Heleen
Broerse scriba.pkn.halfweg.zwanenburg@gmail.com 06 348 711 73.
Bewaar nog een oliebol, zet koffie/thee, of leg de bubbels koud en hopelijk
tot ziens op 3 januari!
Ds. Wilma van Rijn

Figuren van de kerststal
In de afgelopen weken hebben de verschillende voorgangers uit MeerLiede
en onze Protestantse Kerk in Halfweg stilgestaan bij de figuren uit de
kerststal om zo op te bouwen naar Kerst.
Het laatste filmpje (over de koningen) is inmiddels beschikbaar.
Hieronder staan de links naar alle filmpjes:
De kerststal
bekijk het filmpje
De herders
bekijk het filmpje
Jozef
bekijk het filmpje
Maria
bekijk het filmpje
De koningen
bekijk het filmpje
Wilt u alle filmpjes achter elkaar bekijken? Klik dan hier

Kerstcollecte Kerk in Actie 2020 –
Een beter leven voor vluchtelingenkinderen in Griekenland
Op 1e Kerstdag 25 december is de collecte voor kinderen in de knel.
Natte tenten, onvoldoende sanitair en te weinig eten... Zo wachten
duizenden bange kinderen in Griekse vluchtelingenkampen op de winter die
komt. De situatie in de vluchtelingenkampen is mensonwaardig. Veel
mensen bivakkeren noodgedwongen in fragiele, zelfgemaakte bouwsels die
wegwaaien als er veel wind staat. Medische zorg is er nauwelijks, ook niet
voor zwangeren, pasgeboren baby’s en chronische zieken. Er is geen hulp
voor getraumatiseerden. Het is er onveilig en er is veel geweld tussen
verschillende bevolkingsgroepen.
Via partnerorganisaties helpt Kerk in Actie vluchtelingen in Griekenland.
Bij aankomst worden ze welkom geheten, krijgen ze voedsel en water en
een pakketje kleding. Ook krijgen ze informatie over hun procedure en hulp
bij het aanvragen van documenten. Kinderen krijgen les op een veilige plek
buiten het kamp. Waar mogelijk worden vluchtelingen geholpen naar een
betere plek.
U kunt uw bijdrage overmaken op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk
in Actie, of naar de Diaconie, o.v.v. ‘Geef Licht’.
Hartelijk dank! Namens de ZWO-commissie, Ellen Oostwouder

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!
Sluitingsdatum kerkbrieven zondag 27 december en zondag 3 januari
In de weken van Kerst en Oud en Nieuw is er een aanpassing wat betreft de
sluitingsdatum van inzending van stukken voor de kerkbrief.
De sluitingsdatum voor de kerkbrief van zondag 27 december wordt
woensdag 23 december om 16.00 uur en
De sluitingsdatum voor de kerkbrief van zondag 3 januari wordt woensdag
30 december om 16.00 uur.
Met vriendelijke groet, Cora en Leo
Deze kerkbrief is verzorgd door Cora Gerritse.
Kijk voor meer informatie op: www.protestantsekerkhalfweg.nl

