
  

 
 

 

KERKBRIEF 
 

Protestantse gemeente 
te 

Halfweg-Zwanenburg 

 

 
Dit is een online dienst 

 

1e zondag veertigdagentijd 
 

 

Zondag, 21 februari 2021  10.00 uur nr. 1696 
 
 

 Voorganger   : ds. Wim Zaagsma 

 Ouderling van dienst  : Heleen Broerse 

 Organist   : Hans Jütte 

 Beamer / geluid en beeld : Onno Bart 

 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 BWV548, J.S. 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 in de eeuwigheid en niet loslaat wat zijn hand ooit 

gemaakt heeft.  

Genade zij u en vrede, van God de Vader, en van Jezus Christus, in de 

Eenheid met de Heilige Geest, Amen 

 

Inleiding  

    Lied bij het begin: Lied 274   

   https://www.youtube.com/watch?v=o9cC4SrNG6A  
 
1. Wij komen hier ter ere van uw naam 

rond de verhalen die geschreven staan, 

wij schuilen weg als vogels in het riet 

zoekend naar warmte, naar een ander lied. 

 

2. Ontferm u God, kyrie eleïson, 

wees ons nabij, kijk speurend naar ons om, 

kom met uw vrede, uw barmhartigheid, 

zonder U raken wij de liefde kwijt. 

 

3. Wij zingen samen van uw gloria, 

dank voor het leven, dank U voor elkaar, 

geef ons uw geestdrift, vuur ons leven aan, 

leg zo uw glimlach over ons bestaan. 

 

Gebed 

 

LEZEN 

1ste Schriftlezing: Jesaja 53: 1 - 4  

https://www.youtube.com/watch?v=o9cC4SrNG6A


  

 
2de Schriftlezing: Markus 1: 40 – 45 

 

   Lied na de lezingen: Opwekking 268   

   https://www.youtube.com/watch?v=6PfUwIG_y6I 

 

Hij kwam bij ons, heel gewoon  

de Zoon van God als mensenzoon. 

Hij diende ons als een knecht 

en heeft zijn leven afgelegd. 

 

Zie onze God, de Koningsknecht    

Hij heeft zijn leven afgelegd. 

Zijn voorbeeld roept 

om te dienen iedere dag, 

gedragen door zijn liefd' en kracht. 

 

Zie je de wonden zo diep    

De hand die aard en hemel schiep, 

vergaf de hand die Hem sloeg. 

De man, die onze zonden droeg. 

 

Zie onze God, de Koningsknecht 

Hij heeft zijn leven afgelegd. 

Zijn voorbeeld roept 

om te dienen iedere dag, 

gedragen door zijn liefd' en kracht. 

 

Wij willen worden als Hij.     

Elkanders lasten dragen wij. 

Wie is er need'rig en klein? 

Die zal bij ons de grootste zijn. 

 

Zie onze God, de Koningsknecht,  

Hij heeft zijn leven afgelegd. 

Zijn voorbeeld roept 

om te dienen iedere dag, 

gedragen door zijn liefd' en kracht. 

 

Overdenking 

   

    Orgelspel  

  Improvisatie Handen heb je om te geven  

  (bundel liederen ter bemoediging) 

 

DELEN 

Dankgebed, voorbeden, stilgebed, Onze Vader 

 

Collecte-aankondiging  

 KiA Werelddiaconaat voor Moldavië 

 Kerk 

 

 

GEZEGEND OP WEG 

     Slotlied: Lied 534 orgelspel  

Zegen 

  Orgelspel Toccata Psalm 146, Jan Zwart (1877-1937) 

 

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

De bloemen van deze week worden gebracht bij: 

Dhr. J. Bos, Sparrenlaan, i.v.m. zijn 91ste verjaardag 

Dhr. en mevr. Reijnhout in Gouda  

 

Wel en Wee 

We weten allemaal hoe fijn het is om een telefoontje of kaartje te 

ontvangen. Zoals u verderop in de kerkbrief kunt lezen is de vastentip voor 

deze week: Stuur een bemoedigend kaartje naar iemand die dat nodig heeft. 

Deze week kunnen Gellius en Jeanne Joustra wel extra aandacht gebruiken. 

Ook Constantijn en Mieke Sikkel kunnen wel een bemoediging gebruiken. 

We wensen hen sterkte toe.   

 

Bedankt 

Bedankt voor de lieve berichtjes, kaarten, de bloemen van de kerk en de 

mooie tekeningen voor mijn verjaardag! Zo voelde ik me, ook al is het heel 

anders dan normaal, toch heel jarig. Ds. Wilma 

 

Hartelijk dank voor de bloemen en alle belangstelling die wij hebben 

gekregen voor ons 64-jarig huwelijk.  

Hartelijke groeten van Cees en Tinie Oostwouder  

https://www.youtube.com/watch?v=6PfUwIG_y6I


  

 
 

Bedankt voor het mooie boeket bloemen dat ik kreeg van de kerk voor mijn 

80ste verjaardag. Het deed mij goed. 

Hartelijke groeten, Ita v.d. Horn - Slokker 

 

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! 

 

KIA-collecte voor Moldavië 

Vanwege de grote armoede in Moldavië werken veel inwoners in het 

buitenland. Kinderen en ouderen blijven vaak alleen achter. Kerken willen 

er voor deze kinderen en ouderen zijn, maar hebben weinig geld en weinig 

actieve kerkleden. Via partnerorganisaties ondersteunt Kerk in Actie 

kerkelijke gemeenten met training, advies en financiën bij het opzetten van 

lokale diaconale initiatieven. Kinderen en jongeren worden getraind om 

eenzame en zieke ouderen te helpen. Andersom bieden ouderen de 

jongeren, die opgroeien zonder ouders, een plek waar ze met hun verhaal 

terecht kunnen. Geef in de collecte en geef ouderen en jongeren in 

Moldavië via Kerk in Actie de zorg en aandacht die niemand anders hen 

kan geven. Meer informatie over de collecte of over de 40-dagentijd kun je 

vinden op: www.kerkinactie.nl/40dagentijd of 

www.kerkinactie.nl/diaconaatmoldavië. 

Van harte aanbevolen. Alvast hartelijk dank voor je gift. 

 

40-dagentijd-thema: "Ik ben er voor jou" "Zeven keer 

barmhartigheid" 

Vandaag starten we met de 1e zondag van de 40-dagentijd. In de periode 

21/2 t/m 28/3 leven we toe naar Pasen, op zondag 4 april. 

Het thema van Kerk in Actie rond de 40-dagentijd en Pasen is dit jaar: "Ik 

ben er voor jou" "Zeven keer barmhartigheid". Elke zondag wordt er 

aandacht besteed aan één van de werken van barmhartigheid. Dit zullen de 

volgende projecten zijn: 

• 1e Zondag van 40-dagentijd: Project Moldavië - De zieken 

bezoeken. 

 

• 2e Zondag van 40-dagentijd: Project Nederland - De dorstigen te 

drinken geven. 

• 3e Zondag van 40-dagentijd: Project Libanon - De vreemdeling 

onderdak bieden. 

• 4e Zondag van 40-dagentijd: Project Nederland - De naakten kleden. 

• 5e Zondag van 40-dagentijd: Project Indonesië - De hongerigen eten 

geven. 

• 6e Zondag van 40-dagentijd: Project Nederland - De doden 

begraven. 

• Pasen: Project Zuid-Afrika - Ik ben er voor jou. 

40-dagentijdkalender 

Als je niet bent toegekomen aan het bestellen van een 40-dagenkalender, 

maar je wilt dat alsnog doen, dan kun je dit bestellen 

via:  https://petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijdkalender/ óf je kunt 

de kalender ook online volgen (via dezelfde website). Je krijgt dan elke keer 

een bericht toegestuurd per e-mail.  

 

Vastentip voor deze week 

Iedere week is er een vastentip. De vastentip voor deze week is: 

• voor volwassenen: Stuur een bemoedigend kaartje naar iemand die 

dat nodig heeft. 

• voor kinderen: Ken je iemand die ziek is? Maak een mooie kaart en 

stuur 'm op. 

Liturgisch bloemschikken 

Mocht u geïnteresseerd zijn in het liturgisch bloemschikken, dan kunt een 

PDF downloaden via de website: 

https://www.protestantsekerk.nl/thema/liturgischbloemschikken/ 
 
Petra Meijer-Mendrik, namens de ZWO-commissie 

 

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://www.kerkinactie.nl/40dagentijd
http://www.kerkinactie.nl/diaconaatmoldavi%C3%AB
https://petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijdkalender/
https://www.protestantsekerk.nl/thema/liturgischbloemschikken/
http://kerkdienstgemist.nl/


  

 

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  24-02 10.00 - 12.00 uur  Inloop. KomBinnen! 

                            20.00 uur   Kerkenraad zoommeeting 

Zondag  28-02 10.00 uur   ds. A.J.O. v. d. Wal, 

Hoofddorp 
 
 

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/


  
 


