KERKBRIEF
Protestantse gemeente
te
Halfweg-Zwanenburg

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
VOORBEREIDING
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
Adventskaarsen aansteken
Aanvangslied 81: 1, 4 (Jubel God ter eer)
Stil gebed, bemoediging en groet
Lied: 447: 1 (Komt allen tezamen)
HET WOORD
Gebed
Lied: 476: 1 (Nu zijt wellekome)
Eerste Bijbellezing: Jesaja 9:1 - 6 (NBV21)
Luisterlied: 487 (Eer zij God in onze dagen)

e

4 Advent
Zondag, 19 december 2021
Voorganger
Ouderling van dienst
Organist
Beamer / geluid en beeld
Lector
Oppas- / Kinderdienst
Schaal collecte uitgang

10.00 uur

Tweede Bijbellezing: Lucas 1: 57 - 80 (NBV21)
nr. 1739

: Mevr. ds. Marijke Gehrels
: Gerda Adolf
: Arjen de Jong
: Robert Reemer / Leo Bakker
: Gré Gijzen
: niet aanwezig
: Raad van Kerken

Uitleg en verkondiging
Orgelspel
Luisterlied: Een kind is ons geboren (Sela)
Lied: 483: 1, 3 (Stille nacht)
Lied: 478 (Komt, verwondert u hier, mensen)
GEBEDEN EN GAVEN

Helaas geen koffiedrinken na afloop van de dienst
Wilt u gedurende de dienst uw mobiele telefoon uitzetten i.v.m. storing
aan de geluidsinstallatie.

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Afkondiging collecte door collectant van dienst

TOT SLOT
Slotlied: 486: 1, 4 (Midden in de winternacht)
Zegen beaamd met lied 431B
Orgelspel
*************************************************************
De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij:
Dhr. en mevr. Van Ojik - Van Bruggen, Troelstralaan, i.v.m. hun 60 jarig
huwelijk
Mevr. G. Hoogland - v.d. Leek, Kastanjelaan, i.v.m. haar 85e verjaardag
Bedankt
Op de 1ste Advent werden bij ons de bloemen van de kerk gebracht, een
prachtig boeket, waar we lang van hebben kunnen genieten.
Rien en Ada Boterman kwamen ‘s middags bij ons, het was een heel
gezellig gesprek, vol herinneringen.
We hebben de afgelopen weken veel kaarten/ telefoon/ bezoek gehad ook
i.v.m. Berend zijn verjaardag en onze trouwdag.
Hartelijk bedankt voor alle attenties, ze brengen kleur in deze moeilijke tijd.
We wensen u allen gezegende feestdagen toe.
De hartelijke groeten van Berend en Ria Joustra. Iepenlaan
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.

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.
Kerstnachtdienst online
De maatregelen met betrekking tot samenkomsten in de avond blijven nog
even van kracht. Dit betekent dat we helaas niet samen kunnen komen met
de kerstnachtdienst.
Daarom zal de kerstnachtdienst alleen online gehouden worden.
Enthousiaste vrijwilligers hebben een mooie dienst voorbereid, met de
mooie verhalen en liederen die bij Kerst horen.
De online kerstnachtviering zal 24 december vanaf 20:00 te zien zijn.
Agenda voor de komende week
Woensdag
22-12 10.00-12.00 uur
Inloop Kom Binnen
Vrijdag
24-12 20.00 uur
Online Kerstnachtdienst
Zaterdag
25-12 10.00 uur
ds. Wilma van Rijn - Fennell,
1e Kerstdag
Zondag
26-12 10.00 uur
ds. C.J.P. Ofman, 2e Kerstdag
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!

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.

Adventsfilm - Op zoek naar het licht
In de vierde aflevering van "Op zoek naar het licht" kijken we naar de
eenzaamheid.
Vanaf 18 december 12.00 uur kunt u dit filmpje bekijken op:
https://www.youtube.com/watch?v=znwOoT8onj0
Het Kinder adventsjournaal staat op
https://www.youtube.com/watch?v=LMMctp8rKhg

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!

Deze kerkbrief is gemaakt door Cora Gerritse.
Kijk voor meer informatie op: www.protestantsekerkhalfweg.nl

