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.

KERKBRIEF
Protestantse gemeente
te
Halfweg-Zwanenburg

Orgelspel
BEGINNEN
Mededelingen door ouderling van dienst
Bemoediging en groet
Inleiding
Lied 16B Behoed mij o God
https://www.youtube.com/watch?v=Zy-G90Z5ZqI
Gebed
Lied 886 Abba Vader
https://www.youtube.com/watch?v=ipB8R8GdYKg
LEZEN
Lezing: Marcus 1: 21-28
Overdenking
Lied: 834: 1, 2 en 3 Vernieuw gij mij
Orgelspel

Dit is een online dienst

DELEN
Dankgebed, voorbeden, ontsteken kaarsje, Onze Vader

Luister goed !
Zondag, 31 januari 2021

10.00 uur

Collecte-aankondiging
nr. 1693

GEZEGEND OP WEG
Slotlied: 416: 1, 2 en 4 Ga met God

Voorganger
Ouderling van dienst
Organist
Beamer / geluid en beeld
Collecte

: ds. Wilma van Rijn
: Cora Gerritse
: Dick Meijer
: Rob Piso / Melissa Sieraad
: Diaconie en Jong Protestant

Zegen
Orgelspel
**************************************************************

De bloemen van deze week worden gebracht bij:
Mevr. A. Haverhals-Kramer, Dennenlaan, i.v.m. haar 80ste verjaardag.
De witte roos is voor Gijs, zoon van Anne Broerse en Sascha Schefferlie.

Wel en wee
We hebben het vreugdevolle bericht ontvangen dat Gijs is geboren. Hij is de
zoon van Anne Broerse en Sascha Schefferlie; Kleinzoon van Ben en
Heleen Broerse.
We hen veel geluk en vreugde met elkaar toe en de zegen van de Eeuwige.
Dhr. Gerrit Smeerdijk heeft zijn bovenbeen gebroken bij een val. Op dit
moment verblijft hij in het Reinaldahuis in Haarlem om de komende weken
te revalideren. Een kaartje zal familie Smeerdijk goed doen.
Anneke de Ruiter is dinsdag verhuisd naar een nieuwe (tijdelijke)
woonplek. Zij woont nu in Woonzorgcentrum De Rietvinck.

organisatie van de Protestantse Kerk. Tijdens Sirkelslag spelen jeugdgroepen uit heel Nederland op hun eigen locatie een interactief spel. Via
online verbindingen strijden ze tegen groepen in andere plaatsen om de
hoogste score. Bij Sirkelslag staat altijd een bijbelverhaal centraal. Op een
ongedwongen manier zijn jongeren zo bezig met geloofsonderwerpen. (Zie
ook: kerkinactie.nl/collecte).
Steun het jeugdwerk van de Protestantse Kerk. U kunt uw bijdrage
overmaken op NL52 ABNA 041 41 41 415 t.n.v. Jeugdwerk Protestantse
Kerk o.v.v. collecte Jong Protestant januari of op het rekeningnummer van
onze kerkrentmeesters: NL 21 RABO 0324 6648 85 ook o.v.v. collecte
Jong Protestant.

In de Vreugdehof heeft ze veel kaarten ontvangen en daar was ze heel blij mee.

Laten we haar opnieuw een warm welkom geven in haar nieuwe woning.
We wensen de familie Smeerdijk en Anneke de Ruiter veel kracht en zegen
van God toe.
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!
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.
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
Hartelijk dank!
Na het bericht van afgelopen week in de kerkbrief hebben we heel veel
kaarten ontvangen. Dit medeleven heeft ons heel erg goed gedaan en wij
willen allen hiervoor hartelijk bedanken. Op het moment dat u dit leest is
Diny overgeplaatst naar het St Jacob in Haarlem om te revalideren.
Groet, Henk en Diny Groothuis.
2de Collecte Jong Protestant: Sirkelslag-interactief bijbelspel
Hoe houd je jongeren betrokken bij de kerk en bij het geloof. Dat kan
bijvoorbeeld met het spel Sirkelslag van Jong Protestant, de jeugdwerk-

Agenda voor de komende week
Maandag
01-02 19.30-20.30 uur Inleveren actie Kerkbalans
Woensdag
03-02 10.00-12.00 uur Inloop Kom Binnen!
Zondag
07-02 10.00 uur
ds. Rien Wattel uit Hoofddorp
Werelddiaconaat
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:
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
In de maand februari wordt de kerkbrief samengesteld door Cora Gerritse
Kijk voor meer informatie op: www.protestantsekerkhalfweg.nl

