
  

 
 

KERKBRIEF 
 

Protestantse gemeente 
te 

Halfweg-Zwanenburg 

 

 
Dit is een online dienst 

 
 

Zondag, 3 januari 2021  10.00 uur nr. 1688 
 
 

 Voorganger   : ds. C.J.P. Ofman uit Amsterdam 

 Ouderling van dienst  : Annelies Klokman 

 Organist   : Hans Jütte 

 Beamer / geluid en beeld : Rob Piso / Melissa Sieraad 

 Vocale begeleiding  : Betsy Geelhoed, Henk Groothuis en 

       Renske Jonker-Vrooland 

 Collecte    : Diaconie en Kerk 

 

 

De kerkenraad wenst u een gezegend 2021 toe 

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   Fantasia in D gr. terts, António Carreira, (±1520-1590) 

BEGINNEN 

Mededelingen door ouderling van dienst 

(Gemeente gaat staan) 

Bemoediging en groet 

Inleiding 

Lied 496: 1 en 3     Een ster ging op uit Israël 

Kyriegebed  

Glorialied: Lied 305    Alle eer en alle glorie 

https://www.youtube.com/watch?v=-N1D7GGaKRU 

LEZEN 

Lezing: Matteüs 2: 1-12 

Lied 506        Wij trekken in een lange stoet 

Overdenking 

Orgelspel    Koraalvoorspel: Das alte Jahr vergangen ist,  

                     Joh.Seb. Bach (1685-1750) 

Lied 462    Zal er ooit een dag van vrede 

https://www.youtube.com/watch?v=acW2ef8rYIw 

DELEN 

Dankgebed, voorbeden,  

i.p.v. stil gebed wordt een waxinelichtje aangestoken,  

Onze Vader 

Collecte-aankondiging  

GEZEGEND OP WEG 

Slotlied: Lied 422   Laat de woorden die we hoorden 

(Gemeente gaat staan) 

Zegen 

Orgelspel   Hornpipe uit Watermusic, Georg Fr. Händel (1685-1759,  

                    in bewerking van Jean Guillou 1930-2020 



  

Korte wake: 500 seconden voor 500 vluchtelingenkinderen op Lesbos 
 

- Inleiding, een Bijbeltekst (Matteüs  2, 13-14 ) en een gebed 

- Een lichtje wordt ontstoken als teken van nabijheid 

     - Afsluiting met een gedicht: 
 

Elke seconde telt  

als wij stilstaan  

bij leven of dood,  

kinderen op de vlucht 
 

‘God heeft alle tijd’ 

‘Tijd heelt alle wonden’  

zijn dooddoeners  

als wij wegkijken 
 

Wij hebben geen tijd  

te verliezen  

als het om kwetsbare mensen gaat: 

Wij zijn de handen van God. 
 

De bloemen van deze week zijn gebracht bij: 

Dhr. en mevr. Van Andel, Kerspel  
 

Meeleven 

Door een ongelukkige val heeft Hanny de Boer haar knie gebroken. Zij 

moet 6 weken met haar been in het gips. Een kaartje of telefoontje zal 

haar goed doen. Nauerna 7, 1161 DP Zwanenburg  
 

Bedankt 

Hartelijk dank voor het prachtige boeket bloemen die wij van de kerk 

mochten ontvangen ter gelegenheid van ons 50-jarig huwelijk. 

Wij wensen jullie alle, een gezond en gezegend 2021 toe. 

Blijf positief en optimistisch ondanks deze bijzonder tijd. 

Met een vriendelijke groet vanuit Rijnsburg,  

Ria en Jack van Blaaderen de Vos 
 

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! 

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 
 

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.  
 

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 
 

De collectes hebben opgebracht: 

13 december: - Diaconie € 72,10 - Missionair werk € 87,70 
 

Agenda voor de komende week 

Woensdag 06-01 10.00-12.00 uur     Inloop Kom Binnen! 

Zondag      10-01 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 geldt in ieder geval t/m 17 jan. Wat wij daarna gaan doen zal afhangen 

van de situatie medio januari. 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 

 
Vlucht naar Egypte 
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