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
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.
Liefde, vrede, en gerechtigheid van God,
voor u en de wereld, voor nu en altijd.
Amen
Inleiding
Lied: Hemelhoog 707 (1, 2 ref, 3, ref)
https://www.youtube.com/watch?v=XUsh2RNDf3k

Dit is een online dienst
Liefde is..
Zondag, 14 februari 2021
Voorganger
Ouderling van dienst
Organist
Beamer / geluid en beeld
Collecte

10.00 uur

nr. 1695

: ds. Wilma van Rijn
: Annelies Klokman
: Arjen de Jong
: Robert Fennell
: KiA Noodhulp / Kerk

Gebed
Glorialied: 793 1, 2, 3 Bron van Liefde licht (organist)
LEZEN
Lezing: 1 Joh. 4: 7 t/m 14
Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde
komt uit God voort. Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God. Wie
niet liefheeft kent God niet, want God is liefde. En hierin is Gods liefde ons
geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we
door hem zouden leven. Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God
hebben liefgehad, maar dat hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft
gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden. Geliefde broeders en
zusters, als God ons zo heeft liefgehad, moeten ook wij elkaar liefhebben.
Niemand heeft God ooit gezien. Maar als we elkaar liefhebben, blijft God in
ons en is zijn liefde in ons ten volle werkelijkheid geworden. Dat wij in hem
blijven en hij in ons, weten we doordat hij ons heeft laten delen in zijn
Geest.
Overdenking
Lied: 790 Hoog als de hemel de liefde (organist)
DELEN
Dankgebed, voorbeden, (ontsteken van een kaarsje)
Onze vader
Collecte-aankondiging
DE TAFEL VAN SAMEN
568a Ubi caritas
https://www.youtube.com/watch?v=eF8AW6JzWpE

Wel en Wee
Meneer en mevrouw Reijnhoudt zijn verhuisd naar Gouda. Ze wonen daar
in woonzorgcentrum de Savelberg op dezelfde dezelfde etage en dichtbij de
kinderen.
Laten we hen in de nieuwe woning een warm welkom schenken door een
kaartje te sturen naar:
Dhr. en mevr. Reijnhout, (Adres is op te vragen bij Leo Kranenburg)
We wensen hen een mooie tijd toe in hun nieuwe woningen.
Ds. Wilma van Rijn
Ook mevr. J. de Waardt - Vuijst is verhuisd. Vanuit Amsterdam naar
Steenwijk. Haar adres is: (op te vragen bij Leo Kranenburg).

Liefde is..
Het is nog niet te laat om uw en jouw ontroerende,
inspirerende of wijze woorden naar mij op te sturen.
Wat is voor jou liefde?
U mag nog mailen op ds.wilmavanrijn@gmail.com,
op papier in de brievenbus doen, of mij bellen op
020 822 5218.
Ik hoor en lees graag van u!
Ds. Wilma van Rijn

De bloemen van deze week worden gebracht bij:
Dhr. J. Verhagen, Sparrenlaan, i.v.m. zijn 95ste verjaardag
Dhr. en mevr. Oostwouder - Bosch, i.v.m. hun 64 jarig huwelijk
Ds. Wilma van Rijn i.v.m. haar verjaardag
Bedankt Ik wil bedanken voor de vele telefoontjes en de kaarten die ik heb
ontvangen. Ik kreeg heel veel belangstelling. Groeten van Cor Kranstauber

Gebed rond de tafel
GEZEGEND OP WEG
Slotlied: 426 Goed zal je hoeden
https://www.youtube.com/watch?v=dUONT2kGNrg
Zegen
Orgelspel

Wat een mooie en bijzondere dienst afgelopen zondag. Nederland lag
onder de sneeuw en toch was online de kerkdienst te volgen. Ds. Wattel
vanuit zijn eigen woning en beeld en muziek gemonteerd door Robert
Fennell. Wat een fantastische oplossing, Hartelijk dank aan iedereen die
hieraan heeft meegewerkt. Cora Gerritse

Kom binnen
De kerkdeuren zijn op zondag gesloten, maar elke woensdag tussen 10 en
12 uur 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
Collecte Kerk in Actie - Ethiopië
In het zuidoosten van Ethiopië heeft men last van klimaatverandering.
Doordat er steeds minder regen valt, mislukken oogsten vaker. Kerk in
Actie zette met onder andere de Ethiopische kerk in acht dorpen een
succesvolle proef op, zodat mensen geen voedselhulp meer nodig hebben.
Ieder dorp krijgt landbouw met irrigatie, gewassen die tegen droogte
kunnen, spaargroepen, een restaurant en winkel. Door deze nieuwe bronnen
van inkomsten zijn mensen minder afhankelijk van de oogst.
Ethiopische partners van Kerk in Actie leren boeren om beter voorbereid te
zijn op de gevolgen van de klimaatverandering:
● Boer Akee leerde over irrigatielandbouw en het behoud van vruchtbare
grond;
● Hij kreeg zaden die goed tegen droogte kunnen en leerde hoe hij de
nieuwe gewassen moest verbouwen;
● zijn vrouw Rahmoo leerde geld sparen via een spaargroep
● Muntaha kon met hulp een winkel starten in haar dorp
● Meymuna verdient nu geld met een restaurant
Waar deze mensen eerder een deel van het jaar afhankelijk waren van
voedselhulp, kunnen zij zichzelf nu redden en helpen ze hun hele dorp
vooruit. Met uw bijdrage aan deze collecte steunt u via Kerk in Actie onder
andere 3500 mannen, vrouwen en kinderen in Ethiopië om net als Akee,

Rahmoo, en Muntaha en Meymuna beter voorbereid te zijn op
klimaatverandering. Helpt u mee?
Uw bijdrage voor dit werk is welkom via de collectes in onze kerk. Of
maak uw gift over op NL 89 ABNA 0457 457 457, t.n.v. Kerk in Actie
o.v.v. Ethiopië. Kijk voor meer informatie op www.kerkinactie.nl/ethiopie.
Bedankt voor uw steun.
Met vriendelijke groet namens de ZWO-commissie, Ellen Oostwouder
Bericht van de Protestantse Gemeente Vijfhuizen.
Aanstaande zondag, 14 februari, zal ds. Jan Scheele-Goedhart als predikant
in Vijfhuizen worden bevestigd De bevestiging en intrede zal plaatsvinden
om 10.00 uur in een online viering.
U kunt de bevestiging en intrede online volgen, hetzij live, dan wel op een
later tijdstip. Dit kan via de website van de kerk: www.pknvijfhuizen.nl.
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.
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.
Agenda voor de komende week
Woensdag
Zondag

17 - 02
21 - 02

10.00-12.00 uur Inloop. Kom Binnen!
10.00 uur
Ds. W. Zaagsma uit Hillegom

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

