
  

 
 

KERKBRIEF 
 

Protestantse gemeente 
te 

Halfweg-Zwanenburg 

 

 

2e Advent 
 

 

Zondag, 5 december 2021   10.00 uur  nr. 1737 
 

 Voorganger   : Mevr. dr. C. Pumplun 

Ouderling van dienst  : Cora Gerritse 

 Organist    : Hans Jütte 

 Beamer / geluid en beeld : Onno Bart 

 Lector    : Dick Meijer 

 Oppas- / Kinderdienst  : niet aanwezig 

 Schaal collecte uitgang : KiA Zending / Kerk 
 

Helaas geen koffiedrinken na afloop van de dienst  
 

Wilt u gedurende de dienst uw mobiele telefoon uitzetten i.v.m. storing 

aan de geluidsinstallatie. 
 

 

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. 

 

VOORBEREIDING 

Orgelspel: Koraalvoorspel: Nun komm`,der Heiden Heiland, BWV 659  

Joh. Seb. Bach (1685-1750) 
 
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 

Aansteken 2 adventskaarsen 
 

Lied: Psalm 24: 1, 2 en 5 

Inkeer, Bemoediging en Groet 
 

FILMPJE: EO Ned zingt - lied: 437 Hef op uw hoofden, poorten wijd:         

https://www.youtube.com/watch?v=4_c4FQ6yWYQ 
 
Gebed om ontferming  

 

HET  WOORD 

Gebed om de heilige Geest 

Bijbellezing: Jesaja 9, 1-6 

Lied: 444: 1, 2, 4 

Bijbellezing: Lucas 1, 26-38 

FILMPJE: Gabriels Message/Voces 8 (LB 443) 

https://www.youtube.com/watch?v=1h03VhwWEGM 
 
Uitleg en verkondiging  
 

Orgelspel: Pastorale, uit suite for organ, Malcom Archer (1952) 

 

GEBEDEN  EN  GAVEN 

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

Collecte aankondiging 

 

TOT  SLOT 

Lied: 440: 1, 2, 4 (staande) 

 

Zegen, besloten met zingen van lied 431b 
 

Orgelspel: Toccata in G, Théodore Dubois, (1837-1924) 
 



  

De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij: 

Dhr. en mevr. Sikkel- de Jong, Zwanenburgerdijk 

 
Woensdag welkom Heeft u behoefte aan gesprek? Wilt u andere mensen 

ontmoeten met een kopje koffie? En zou u deze week graag een kaarsje aan willen 

steken? Dat blijft allemaal mogelijk op woensdagochtend tussen 10 en 12 uur.  
 
Corona maatregelen: Anderhalf meter, mondkapjes en ingetogen zingen 

De adviezen om thuis te blijven met klachten en regelmatig uw handen te wassen 

blijven. De anderhalf meter afstand houden regel is weer terug. Het dragen van 

mondkapjes bij binnenkomst en uitgaan is weer verplicht en ook als u zich 

verplaatst. Er wordt geadviseerd om op ingetogen wijze te zingen.  
 
Geen koffiedrinken Onze ruimte in de koffiezaal is beperkt. Omdat we hier geen 

1,5 meter kunnen waarborgen heeft het moderamen besloten dat wij de komende 

periode opnieuw geen koffie kunnen drinken in de kerk.  

Bij elkaar een kop koffie drinken stimuleren wij uiteraard van harte! 
 
Reserveren voor de diensten weer noodzakelijk 

Om er zeker van te zijn dat we geen mensen aan de deur moeten weigeren vragen 

we u weer te reserveren als u aanwezig wilt zijn bij de kerkdienst.  

Dit kan bij Heleen Broerse: 06-348 711 73. U kunt zich opgeven vanaf maandag 

12.00 uur t/m vrijdag 12.00 uur. 

 

AFGELASTING KERSTMIDDAG GEMEENTE DIACONAAT 

Helaas moeten wij berichten dat de Kerstmiddag voor onze senioren, die 

gepland was op woensdag 15 december a.s. in onze kerk, NIET door kan 

gaan. Gezien de strengere maatregelen in verband met Corona, is het niet 

wenselijk met velen bij elkaar te komen. 

Daarom willen wij een leuke Kerstattentie bij onze senioren thuis bezorgen, 

als teken van verbondenheid in deze moeilijke en donkere dagen. Wij hopen 

op betere tijden en wensen u allen goede gezondheid toe.  

Wij wensen u nu alvast warme en gezegende Kerstdagen.  

Een hartelijke groet namens het team Gemeente Diaconaat, Betsy Geelhoed. 

 
Kerk in Actie-kerstcampagne "Geef licht"  

In de adventstijd voert Kerk in Actie de kerstcampagne met als thema "Geef licht". 

De kinderen in Moldavië, Rwanda, Nederland en Griekenland staan centraal. Op 

1e, 2e, 3e Advent en met Kerst collecteren wij hiervoor. De kerstcampagne 

ondersteunt het jaarthema van de Protestantse Kerk "Van U is de toekomst" vanuit 

de droom van Kerk in Actie, om kinderen een betere toekomst te geven. Samen 

zijn we kerk in actie om licht te brengen aan kinderen, die leven in een donkere en 

vaak uitzichtloze situatie. De collectes worden van harte bij u aanbevolen.  
 

Collecte deze week Kerk in Actie - Zending (Rwanda - Advent 2021) 

Collecte voor kinderen met hiv in Rwanda. Vandaag collecteren we voor het werk 

van Kerk in Actie in Rwanda. Wat begon als een opvangcentrum voor 

weeskinderen na de genocide van 1994 in Rwanda, groeide uit tot een stevige 

organisatie voor kinderen en verzorgers, die te maken hebben met hiv en kinderen 

die geen veilig thuis hebben. Kinderen worden thuis bezocht, krijgen hulp op 

school.  

Verzorgers ontvangen steun met goed voedsel, inkomen en een zorgverzekering. 

Via sport en spel leren kinderen hoe ze kunnen omgaan met hun ziekte. Want ook 

als je met hiv besmet bent, ligt er nog een hele toekomst voor je. Steun dit werk 

via de collecte of met een bijdrage op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. 

Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. kinderen Rwanda. Hartelijk dank! 

Groet namens de ZWO-commissie, Ellen Oostwouder 

 

Groen licht – meedoen? 

Het Platform Vluchtelingen Haarlemmermeer sluit zich graag aan bij de actie 

#groenlicht als steun voor mensen op de vlucht aan de grenzen van Europa. Ook 

de Raad van Kerken Nederland sluit zich daarbij aan en roept kerken en inwoners 

van Nederland op om mee te doen. 

Op vrijdag 10 december, internationale dag van de mensenrechten, wordt 

iedereen opgeroepen om hun woning of gebouw groen te laten kleuren of een 

groen lichtje voor het raam te zetten. Mensen op de vlucht laat je niet in het donker 

maar bied je een groen licht!  

Meer hierover vind u op www.groenlicht2021.nl   
 
 

Agenda voor de komende week 

Woensdag 08-12 10.00 - 12.00 uur Inloop Kom Binnen 

 Zondag 12-12 10.00 uur Ds. Wilma van Rijn-Fennell, 3e Advent 
 
Collecte voor diaconie en kerk   

We blijven uw financiële steun hard nodig hebben.  

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!  

 

Adventsfilm - Op zoek naar het licht  

De tweede aflevering van "Op zoek naar het licht" staat online. 

https://youtu.be/rrCTHLfCVWg 

Het Kinder adventsjournaal staat op: https://youtu.be/iA87d8vtbMc 
 
Deze kerkbrief is gemaakt door Cora Gerritse.  

Kijk voor meer informatie op: www.protestantsekerkhalfweg.nl 
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