
  

 
 

 
 

KERKBRIEF 
 

Protestantse gemeente 
te 

Halfweg-Zwanenburg 

 

 
Dit is een online dienst 

 
 

Zondag, 27 december 2020  10.00 uur nr. 1688 
 
 

 Voorganger   : ds. Alexander Noordijk 

 Ouderling van dienst  : Leo Kranenburg 

 Organist   : Arjen de Jong 

 Beamer / geluid en beeld : Robert Reemer / Leo Bakker 

 Vocale begeleiding  : Gre Gijzen, Ineke Weinreich en 

       Renske Jonker-Vrooland 

 Collecte    : Diaconie en Kerk 

 

 

 

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 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 

     Lied 477: 1, 4 en 5  

     “Komt allen tezamen”   

Kyriegebed 

 

LEZEN 

Lezing: Lucas 2: 33 - 40  

     Lied 740: 1 en 2  

     “Maria heeft ontvangen”  

Overdenking 

    Orgelspel 

      

     Muziek/lied: Mary did you know  

  https://www.youtube.com/watch?v=ifCWN5pJGIE 

DELEN 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

Collecte-aankondiging 

 

GEZEGEND OP WEG 

     Slotlied: 484: 1 t/m 3  

     “Go tell it on the mountains” 

Zegen                  

       Orgelspel 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ifCWN5pJGIE


  

De bloemen van deze week zijn gebracht bij: 

Mevr. A. van der Meer - Vuijst, i.v.m. haar 90e verjaardag 
 
Bedankt 

Hartelijk bedankt voor het prachtige boeket bloemen, die we van de kerk 

hebben gekregen ter gelegenheid van ons 55- jarig huwelijk. 

De vele kaarten, telefoontjes en contacten, waren voor ons zeer belangrijk, 

vooral in deze corona tijd. Wij wensen u allen sterkte en goede moed. 

Hartelijke groet van Berend en Ria Joustra- de Raadt 
 
Wij waren blij verrast met de bloemen die we kregen. Het is toch een teken 

van samenzijn in deze nare en moeilijke tijd.  

Groetjes Klaas & Marg van den Berg 
 
Lieve gemeenteleden, hartelijk dank voor de ondersteunende woorden en 

kaarten vanuit de gemeente. Wij blijven positief en genieten nog elke dag.  

Wij hopen dat u gezegende kerstdagen heeft gehad en wensen u een 

voorspoedig 2021 toe. Hartelijke groet, Henk en Thea Swager 
 
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! 
 
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 vind u 

op https://www.protestantsekerkhalfweg.nl/ 

Voor vragen kunt contact met Heleen Broerse 

scriba.pkn.halfweg.zwanenburg@gmail.com 06 348 711 73.  
 
Aanmelden kan door mij mailen naar ds.wilmavanrijn@gmail.com.  

Dan stuur ik u 2 januari een uitnodiging.  

Bewaar nog een oliebol, zet koffie/thee, of leg de bubbels koud en hopelijk 

tot ziens op 3 januari! Ds. Wilma van Rijn 

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! 

 

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 

 

Agenda voor de komende week 

Woensdag 30-12 10.00-12.00 uur Inloop Kom Binnen! 

Zondag  03-01 10.00 uur     ds. C.J.P. Ofman, Online Nieuwjaarsdienst 

 
Kerkdiensten voorlopig alleen online te volgen 

Naar aanleiding van de lockdown 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 heeft besloten om dit advies 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 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. 

 

Sluitingsdatum kerkbrieven zondag 3 januari 

In verband met 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 3 januari is woensdag 30 

december om 16.00 uur. 

 

Deze kerkbrief is verzorgd door Cora Gerritse (cora.gerritse@quicknet.nl). 

In de maand januari verzorgt Leo Kranenburg (l.kranenburgq@quicknet.nl) de 

kerkbrief. 

Kijk voor meer informatie op: www.protestantsekerkhalfweg.nl 
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