
  

 
 

 

KERKBRIEF 
 

Protestantse gemeente 
te 

Halfweg-Zwanenburg 

 

 
Dit is een online dienst 

 

Thema: ‘Heeft God een achtertuin?’ 
 

 

Zondag, 17 januari 2021  10.00 uur nr. 1691 
 
 

 Voorganger   : ds. Cor Ofman uit Amsterdam 

 Ouderling van dienst  : Gerda Adolf 

 Organist   : Hans Jütte 

 Beamer / geluid en beeld : Robert Reemer / Leo Bakker 

 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 

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

BEGINNEN 

Mededelingen door de ouderling van dienst 

Bemoediging en groet 

Inleiding 

Lied 276:          Zomaar een dak boven wat hoofden 

Kyriegebed  

Glorialied: Lied 150a      Geprezen zij God 

LEZEN 

Lezing: Genesis 2, 4b-8 en 3, 22-23 

Lied 825: 1 en 3      De wereld is van Hem 

Lezing: Matteüs 6, 31-34 

Orgelspel       Prelude Op.18 C. Franck (1822-1890) 

Overdenking 

Lied 976        Ons heeft de Heer met liefde neergeschreven 

DELEN 

Dankgebed, voorbeden,  

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

Onze Vader 

Collecte-aankondiging  

GEZEGEND OP WEG 

Slotlied: Lied 415       Zegen ons, Algoede 

Gemeente gaat staan 

Zegen 

        Orgelspel 

         Allegro uit concert in B major HWV 290, G.Fr. Händel (1685-1759). 

 



  

De bloemen van deze week zijn gebracht bij: 

Mevr. Ria Bakker-de Vente 

 

Kom binnen 

De kerkdeuren zijn op zondag gesloten, maar elke woensdag tussen 10 en 

12 bent u nog welkom. Er wordt helaas geen koffie geschonken maar even 

binnen lopen, een praatje maken of een kaarsje aansteken is nog mogelijk.  

Van harte welkom! 
 

Wel en wee 

Afgelopen maandag mocht Gellius Joustra na een beroerte weer naar huis. 

We hopen en bidden om een goed herstel en wensen hem en zijn vrouw en 

allen die hen dierbaar zijn veel sterkte toe.  

Spreken gaat nog niet goed, maar een kaartje wordt gewaardeerd.  
 

Deze periode van de tweede lockdown kan eenzaam en donker voelen. 

Laten we vooral oog voor elkaar houden. Bent of kent u iemand die 

behoefte heeft aan contact?  

U mag uw contactpersoon, ouderling of predikante altijd bellen.  

Ds. Wilma van Rijn 

Bedankt! 

Heel hartelijk dank voor de warme, lieve belangstelling naar aanleiding van 

mijn gebroken pols. Zoveel kaarten, e-mails, telefoontjes: het is 

hartverwarmend!  

Het gaat intussen een stuk beter. Het drukverband dat na de operatie was 

aangebracht, is eraf. Mijn arm wordt steeds lichter… En de pijn is ook 

stukken minder. Nog wel enkele weken in de sling. Nu voorzichtig oefenen 

met de vingers. En ik word steeds handiger met mijn linkerhand! Leo is 

mijn trouwe mantelzorger; hij doet het goed.             Ria Bakker 

 

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 

 

Actie Kerkbalans 2021 

De actie Kerkbalans van dit jaar is begonnen. Vanaf maandag kunt u de 

brief ontvangen.  Door de beperkingen rond het coronavirus, hopen wij als 

kerkrentmeesters, dat u de veiligheids voorzieningen in acht wilt nemen. 

Dus hou a.u.b. afstand en zorg dat de antwoordenvelop weer op tijd klaar 

ligt, zodat de loper zo weinig mogelijk langs hoeft te komen. Als u zelf in 

de gelegenheid bent om de envelop bij de loper in de brievenbus te doen, 

kunt u dat wellicht afspreken.  

In de brief staat nog dat u de kerkdiensten persoonlijk kunt bijwonen, dit is 

helaas nu niet mogelijk. De online diensten kunt u wel blijven volgen. Zo 

kunt u hopelijk een pauze nemen en kunnen we, op afstand, het geloof delen 

in deze bijzondere en voor velen moeilijke tijd. Wij danken u alvast 

hartelijk voor uw medewerking en voor de toegezegde bijdrage. 

Namens de kerkrentmeesters, Cora Gerritse 

 

Verlenging van de lockdown kerkdiensten / zingen in de kerk 

Deze week is bekend gemaakt dat de lockdown periode in ieder geval met 3 

weken is verlengd. Als gevolg daarvan is besloten om de lockdown voor 

onze kerk te verlengen tot zondag 7 februari en alleen online uit te zenden.  

Het moderamen van de generale synode heeft een advies overgenomen dat 

was gegeven door de Werkgroep Zingen in de Kerk. Dat advies behelst dat 

in ieder geval tot het einde van de huidige lockdown op 9 februari in 

het geheel af te zien van zingen in de kerk. Ook het zingen met kleine 

groepjes tot 5 personen, zoals eerder nog veilig werd geacht, wordt nu met 

klem ontraden. Dit advies hebben wij ook gevolgd. 

Namens het moderamen en met vriendelijke groet, Leo Kranenburg 

 

Agenda voor de komende week 

Maandag 18-01 20.00 uur     Kerkrentmeesters 

Woensdag 20-01 10.00-12.00 uur  Inloop Kom Binnen! 

Zondag 17-01 10.00 uur     ds. A .Molendijk uit Heemstede 

 

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 is verlengd tot in ieder geval t/m 7 februari. Wat wij daarna gaan 

doen zal afhangen van de situatie in februari. 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:  

https://kerkdienstgemist.nl/stations/925/events


  

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 

 

 

Week van gebed voor eenheid: Blijf in mijn Liefde 
Van 17 t/m 24 januari wordt elke avond om 19.30 uur een online 

gebedsbijeenkomst gehouden. Je kunt je hiervoor aanmelden via: 

weekvangebed@solcon.nl. 

Je ontvangt vervolgens een link waarmee je kunt inloggen om deel te 

nemen aan de digitale gebedsbijeenkomsten. Onderstaand een overzicht van 

de data en organiserende kerken: 

 

Zondag 17 januari:   De Witte Kerk, Nieuw-Vennep 

Maandag 18 januari:   CGK de Graankorrel, Hoofddorp 

Dinsdag 19 januari:   De Meerkerk, Hoofddorp 

Woensdag 20 januari:  De Oase, Hoofddorp 

Donderdag 21 januari:  NGK Lichtbaken en PKN, Rijsenhout 

Vrijdag 22 januari:   Marktpleinkerk, Hoofddorp 

Zaterdag 23 januari:   Gezamenlijke kerken, Lisse/Lisserbroek 

Zondag 24 januari:   CrossPoint, Nieuw-Vennep 

 

Daarnaast zullen PKN de Rank Nieuw-Vennep, PKN Abbenes en PKN 

Verbondskerk Vijfhuizen in de online kerkdiensten aandacht besteden aan 

de week van gebed. 

Van harte uitgenodigd om 1 of meerdere gebedsavonden mee te bidden! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Het eerste sneeuwklokje gespot en gefotografeerd door Marjo Bart 

 

 

 

http://www.protestantsekerkhalfweg.nl/

