
  

 
 

KERKBRIEF 
 

Protestantse gemeente 
te 

Halfweg-Zwanenburg 

 

 

3e Advent 
 

 

Zondag, 12 december 2021   10.00 uur  nr. 1738 
 

 Voorganger   : Ds. Wilma van Rijn-Fennell  

Ouderling van dienst  : Heleen Broerse 

 Organist    : Dick Meijer 

 Beamer / geluid en beeld : Robert Fennell 

 Lector    : Anke Kluijt 

 Oppas- / Kinderdienst  : aanwezig 

 Schaal collecte uitgang : KiA Binnenlands Diaconaat / 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. 

 

Thema: Klein wordt groot 

 

 
 

Orgelspel 

 

BEGINNEN 
 
Welkom en mededelingen door ouderling van dienst 
 
De adventskaarsen worden aangestoken 

 

Gemeente gaat staan 
 

Intochtslied HH 145: 1, 3 O kom Immanuël  
 
 
 



  

Bemoediging en Groet 

  Vg: Onze hulp is in de naam van de Ene God, 

Gem:  Die hemel en aarde gemaakt heeft. 

Vg:  Die trouw is in eeuwigheid, 

Gem:  En niet loslaat wat zijn hand ooit gemaakt heeft. 

Vg: Genade zij u en vrede, van God de Vader, en van Jezus 

Christus, in de Eenheid met de Heilige Geest 

Allen:  Amen 

Gemeente gaat zitten 

 

Inleiding op de zondag 
 
Gebed 
 
Naar de kinderdienst 

 
Luisterlied 463: 1, 2, 6, 3, 4, 7, 5, 8 Licht in onze ogen  

 

LEZEN 

 

Lezing Lucas 1: 39 - 56 
 

Luisterlied: Magnificat - Sela  

 

Met heel mijn ziel prijs ik de Heer, 

met al mijn adem dank ik God. 

Hij dacht aan mij, richtte mij op. 

De mensen prijzen mij gelukkig. 

 
 

Maak groot de Heer prijs hem,  

heilig is zijn naam. 

Maak groot de Heer prijs hem,  

heilig is zijn naam. 
 

Barmhartig is Hij altijd weer, 

voor wie hem volgen en hem 

dienen. 

Hij heeft getoond hoe sterk Hij is; 

hoogmoedigen heeft Hij verslagen. 

 

Voor machtigen is er geen plaats; 

Hij heeft hen van hun troon 

gestoten. 

De kleine mensen maakt Hij groot; 

Hij zet ze op een voetstuk neer. 

De rijke mensen stuurt Hij weg, 

met lege handen naar hun huis 

terug. 

De hongerigen geeft Hij veel; 

Hij overlaadt hen met het beste. 

 

Hij neemt het op voor Israël, 

komt alles na wat Hij hen heeft 

beloofd. 

Bewijst zo zijn barmhartigheid, 

zijn trouw en liefde tot in 

eeuwigheid. 

 
Overdenking 

Orgelspel 

 

BEVESTIGING AMBTSDRAGER 
 
Opdracht 

 

Beloften 

 

Aanvaarding en verwelkoming 

Vg: Daarom vraag ik u: Wilt u hem met mildheid tegemoetkomen? 

Wilt u hem meenemen in uw gebeden? 

 En belooft u hem hoog te houden in het ambt? 

Gem: Ja, dat willen wij van harte 

 

Lied: God zal met je meegaan 
 

God zal met je meegaan  

als licht in je ogen 

als lamp voor je voet 

als hand op je hoofd 

en arm om je schouder; 

als baken bij ontij en verte die wenkt 

als groet op je lippen en hoop in je hart 

als stem die je uitdaagt 

en woord dat je voorgaat. 

 

Verwelkoming namens de kerkenraad door ouderling van dienst 

 

DELEN 

Gebed, stilgebed, Onze Vader 

 

Collecte aankondiging, kinderen terug van de oppas- / kinderdienst 

 

Slotlied: 433: 1, 2, 5 Kom tot ons de wereld wacht  

 

GEZEGEND OP WEG 

Amen (431B) 

Orgelspel 

 



  

 

 

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

Mevr. W. Visbeen, Marialaan, i.v.m. haar 90e verjaardag 

Dhr. B. Berger, krijgt ook bloemen i.v.m. zijn (her)bevestiging als diaken 

 

Bedankt 

Lieve mensen, op 5 december werden wij verrast met een prachtige bos 

bloemen. Ze werden gebracht door Gre Gijzen, die gezellig even bleef thee 

drinken. Hartelijk dank hiervoor. 

Allemaal goede kerstdagen en een voorspoedig 2022 gewenst door ons 

beiden. Constantijn en Mieke Sikkel. 
 
Het is ruim een week geleden dat ik verjaardagskaarten van kerkleden heb 

ontvangen. Ik wil de verzenders hartelijk bedanken voor de toegestuurde 

kaarten. Dirk Kalkman  

 

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 Kerk in Actie - Diaconaat (Nederland - Advent 2021) 

Op adem komen in jeugddorp De Glind. In Nederland zijn ongeveer 45.000 

kinderen uit huis geplaatst. Ze maakten in hun leven al té veel mee. In 

jeugddorp De Glind vinden deze kinderen een veilig thuis. Ze wonen bij 

gewone gezinnen, in 28 gezinshuizen die verspreid staan over het verder 

gewone dorp. De ouders hebben een opleiding om kwetsbare kinderen de 

juiste verzorging en opvoeding te geven. Daarnaast krijgen ze 

ondersteuning bij hun ontwikkeling en traumaherstel. Dat gebeurt door heel 

gewone dingen als zwemles, naar school gaan en buiten spelen, maar ook 

door speciale activiteiten waarbij ze werken aan zelfvertrouwen en sociale 

vaardigheden: paardrijden, muziekles, schilderen en judo. 

Met uw bijdrage steunt u diaconale projecten van Kerk in Actie, zoals het 

werk in De Glind voor kwetsbare kinderen. Geef aan de collecte of maak 

een bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie  o.v.v. 

collecte De Glind. Meer informatie op www.kerkinactie.nl/kerst  

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage. 

Vriendelijke groet namens de ZWO-commissie, Ellen Oostwouder 

http://www.kerkinactie.nl/kerst


  

 
Agenda voor de komende week 

Woensdag 15-12 10.00-12.00 uur Inloop Kom Binnen! 

Vrijdag 17-12 20.00  uur  VoiceMail  

Zondag 19-12 10.00  uur Mevr. ds. Marijke Gehrels, 4e 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!  

 

 

De collectes hebben opgebracht: 

Zondag 14 november: - Diaconie  €  43,00 

- Kerk    €  33,60 

Zondag 21 november: - Diaconie   €  79,45 

- Pastoraat     € 101,75 

Zondag 28 november: - KiA Moldavie  €   70,00 

- Kerk      €   48,25 

Zondag 5 december: - KiA Rwanda  €   67,75 

- Kerk     €   51,15 
 

 

Adventsfilm - Op zoek naar het licht  

In de derde aflevering van "Op zoek naar het licht" kijken we naar de 

armoede. Ook in Nederland zijn er veel mensen die leven in armoede, 

terwijl ze hier vaak zelf geen schuld aan hebben. Deze mensen beschikken 

niet over voedsel, huisvesting of toegang tot gezondheidszorg. 

Vanaf 11 december 12.00 uur kunt u dit filmpje bekijken op: 

www.youtube.com/watch?v=-X9vLlIEHII 

 

Het Kinder adventsjournaal staat op  

Adventsjournaal - 3e zondag van de advent - YouTube 

 

 
Deze kerkbrief is gemaakt door Cora Gerritse.  

Kijk voor meer informatie op: www.protestantsekerkhalfweg.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=-X9vLlIEHII
https://www.youtube.com/watch?v=ft-5Mjj1Poc
http://www.protestantsekerkhalfweg.nl/


  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


