
  

 
 

 

KERKBRIEF 
 

Protestantse gemeente 
te 

Halfweg-Zwanenburg 

 

 
Dit is een online dienst 

 

Werelddiakonaat 
 

 

Zondag, 7 februari 2021  10.00 uur nr. 1694 
 
 

 Voorganger   : ds. Rien Wattel 

 Ouderling van dienst  : Grietje Monster 

 Organist   : Hans Jütte 

 Beamer / geluid en beeld : Robert Reemer / Leo Bakker 

 Collecte    :  KiA Werelddiaconaat / 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 

Preludium BWV 541, Joh.Seb. Bach (1685-1750) 

 

BEGINNEN 

Mededelingen door de 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 tot in eeuwigheid en niet loslaat wat zijn 

 hand ooit begonnen is.  

Vrede voor u, vrede voor jou, van God, de bron van Leven, van 

Jezus Christus, mens midden onder ons en de Heilige Geest die ons 

met elkaar verbindt.  

Amen 

 

Drempel- en kyriegebed 

 

  Begin- en glorialied: 217: 1, 3, 5     

  ‘De dag gaat open voor het woord des Heren’  

 

LEZEN 

Inleiding voor kinderen en volwassenen: kijken naar het schilderij 

Korenveld met Maaier van Vincent van Gogh, geschilderd in 1889 

 

   
Credits: Van Gogh Museum, Amsterdam (Vincent van Gogh Stichting) 



  

 

  Lied 216, orgelspel over het lied ‘Dit is een morgen…’  

 

Evangelielezing: Marcus 1 vers 29 – 39  

 

  Lied 391: 1, 2, 4 ‘Hij ging van stad tot stad’ 

 

Overdenking (met schilderij) 

 

Orgelspel 

Cantilena, Josef Rheinberger (1839-1901) 

 

DELEN 

 

Dankgebed, voorbeden,  

stilgebed bij het ontsteken van een waxinelichtje,  

Onze Vader 

 

Collecte-aankondiging  

 1e Werelddiaconaat ‘Beter bestand tegen het water in Bangladesh’ 

 2e Kerk 

 

GEZEGEND OP WEG 

  Slotlied: uit ‘Zangen van zoeken en zien’  

  lied 252: 1, 2, 3 , 4 ‘Behoed en bewaar Jij ons, lieve God’  

  (La Paz del Señor) 

 

  

 

2. Behoed en bewaar Jij ons, lieve God,  

wees met ons in al het lijden.  

Wees warmte en licht, een menslijk gezicht  

nabij ons in donkere tijden. (2x)  

 

3. Behoed en bewaar Jij ons, lieve God,  

en geef ons hoop en vertrouwen:  

een vlam die niet dooft, in vrede gelooft.  

Geef dat wij daar zelf aan bouwen. (2x)  

 

4. Behoed en bewaar Jij ons, lieve God,  

omgeef Jij ons met jouw zegen.  

Wil in de woestijn een bron voor ons zijn  

en zet ons op nieuwe wegen. (2x) 
 

Zegen 

 Orgelspel 

Koraalbewerking Alle roem is uitgesloten, Jan Zwart (1877-1937) 

 

 

************************************************************** 

Inspriratie gezocht - Liefde is.. 

Voor de dienst van 14 februari ben ik op zoek  

uw en jouw ontroerende, inspirerende, wijze  

woorden. Deze zullen (anoniem) gebruikt worden 

in de dienst Wilt u deze zin aanvullen: Liefde is...?  

 

U mag mailen of op papier 

in de brievenbus doen, of mij bellen op.  

020 822 5218Ik hoor en lees graag van u!  

                  Ds. Wilma van Rijn 

 

Overbelasting kerkdienstgemist.nl 

Bijna alle kerken in Nederland houden hun diensten inmiddels online.  

Dit betekent dat het op zondagochtend 10 uur erg druk is op het internet. 

Mocht u de dienst zondagochtend niet bereiken?   

Probeer het dan wat later op de dag, vaak lukt het dan wel.  

 

 

http://kerkdienstgemist.nl/


  

De bloemen van deze week worden gebracht bij: 

Mevr. W. Stol - Luijt, i.v.m. haar 93ste verjaardag  

Mevr. G. van den Horn - Slokker, i.v.m. haar 80ste verjaardag 

 

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 
 

1de Collecte Kerk in Actie - Werelddiaconaat (Bangladesh) 2021 

In Bangladesh is het water zowel vriend als vijand. Cyclonen veroorzaken 

regelmatig overstromingen. Die maken het land zeer vruchtbaar, maar 

vormen ook een gevaar voor de inwoners. Door klimaatverandering nemen 

cyclonen in kracht en aantal toe.  

Met steun van Kerk in Actie helpen Bengaalse organisaties de bevolking zo 

veilig mogelijk te leven in dit waterrijke en vruchtbare land. Bewoners 

worden getraind in klimaatbestendige landbouw. Bij een ramp wordt 

noodhulp verleend. Kwetsbare gezinnen krijgen geld voor voedsel, maar 

ook nieuw landbouwgereedschap en zaden van gewassen die tegen zout 

water kunnen om hun bestaan weer op te bouwen.  

Zo probeert Kerk in Actie samen met partners in Bangladesh te voorkomen 

dat nieuwe overstromingen weer op een ramp uitlopen. 

Met de opbrengst van deze collecte steunt u het werk van Kerk in Actie in 

Bangladesh en andere werelddiaconale projecten. 

Helpt u mee? Geef in de collecte door uw gift over te maken aan onze 

Diaconie via NL 30 RABO 0324 6670 51 o.v.v. Bangladesh of maak uw 

gift over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. 

rampenbestrijding Bangladesh. 

Meer informatie op www.kerkinactie.nl/bangladesh  

Met vriendelijke groet namens de ZWO-commissie, Ellen Oostwouder 

 

Kerk in Actie in de veertigdagentijd 

In de veertigdagentijd staan we stil bij het leven van Jezus. Hij inspireert 

ons. Als ultieme daad van goedheid gaf Hij zijn leven en stond Hij op uit de 

dood. De hoop die dát geeft, geven we door: door barmhartig te zijn en 

goed te doen. Samen zijn we kerk in actie.  

Veertigdagentijdkalender 

De Petrus veertigdagentijdkalender 2021 daagt je uit tot bezinning in de 

veertig dagen op weg naar Pasen. Deze kalender is gratis te bestellen via 

https://petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijdkalender/ 

 

Vastenkaart 

Vasten kan betekenen dat je ergens van afziet, zoals vlees, autorijden of 

sociale media. Het kan ook betekenen dat je juist iets extra's doet, zoals 

bijvoorbeeld iemand een kaart sturen, een compliment geven of voor 

iemand bidden. Met de vastenkaart van Kerk in Actie kun je  zeven weken 

lang elke week op een andere manier vasten. Bij elke dag staat een bedrag 

dat je kunt (be)sparen of missen. Dit geld is voor de 40dagentijd-projecten  

 

van Kerk in Actie. 

De vastenkaart is gratis te bestellen via 

https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/ideeenbank/vast-mee-in-de-

40dagentijd/ 

 

 

Actie Kerkbalans 2021 ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’ 

De antwoordenveloppen van de actie Kerkbalans zijn weer opgehaald, of 

door u gebracht bij de loper in uw wijk. Het bedrag aan toezeggingen is tot 

nu toe € 65.660,70. Dit zijn 196 toezeggingen.  

De kerkrentmeesters hopen dat het bedrag nog iets hoger wordt, want op de 

begroting van 2021 zijn we uitgegaan van een bedrag van € 67.000,00.  

U kunt u toezegging overmaken op rek.nr.: NL 47 RABO 0373 7090 72, 

o.v.v. actie kerkbalans 2021. 

Ik wil hierbij de 20 lopers van dit jaar hartelijk danken voor hun inzet om te 

helpen met deze actie. Ook dit jaar zijn de meeste lopers, met inachtneming 

van de corona regels, weer in hun ‘eigen wijk’ actief geweest.  

Ook wil ik Jan de Waal en Leo Bakker danken voor hun hulp bij de 

voorbereidende werkzaamheden.  

Namens de kerkrentmeesters, Cora Gerritse 

 

http://www.kerkinactie.nl/bangladesh
https://petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijdkalender/
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/ideeenbank/vast-mee-in-de-40dagentijd/
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/ideeenbank/vast-mee-in-de-40dagentijd/


  

Bedankt Hier bij ik wil ik u bedanken voor de vele kaarten en de 

telefoontjes bij mijn thuiskomst uit het ziekenhuis. Het gaat al wat beter met 

me, de ene dag beter dan de andere dag. 

Hartelijk bedankt, met vriendelijke groet, G. Joustra 

 

Een bedankje voor de mooie bloemen, en de kaartjes, en telefoontjes. 

Ook de mooie tekeningen van Michelle en Fabienne doen mij erg goed. 

Ondanks dat ik net bij de gemeente ben. Lief hoor! 

Groet, Hanny de Boer 

 

Agenda voor de komende week 

Woensdag  10-02 10.00-12.00 uur Inloop Kom Binnen! 

                                 20.00 uur  Moderamen 

Zondag 14-02 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 is inmiddels verlengd tot in ieder geval 2 maart. Wat wij daarna 

gaan doen zal afhangen van de situatie eind 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 Cora Gerritse.  

Kijk voor meer informatie op: www.protestantsekerkhalfweg.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/925/events
http://www.protestantsekerkhalfweg.nl/


  

 

 

 
 

 

 


