
  

 

 

 

 
 

Protestantse gemeente 

te Halfweg-Zwanenburg 
 

Kerst, 25 december 2021 
 

 Voorganger   : Ds. Wilma van Rijn 

 Ouderling van dienst  : Heleen Broerse 

 Orgel    : Arjen de Jong 

 Zang    : The Family Voices 

 Beamer / Geluid   : Rob Piso / Leo Bakker 

 Lector    : Tineke Berger 

 Collecte   : 1e KiA Kinderen in de Knel, 2e Kerk 

 

Dit is een online dienst 

 
Thema: Menselijk dichtbij 

 

In de kerkdienst brandt de paaskaars als teken van Gods aanwezigheid.  

U kunt zelf aan het begin van de dienst een kaars ontsteken, een teken van 

verbondenheid, teken dat God in ons midden is. 

 

Orgelspel 
 
BEGINNEN 
 
Mededelingen door ouderling van dienst 

Aansteken van alle adventskaarsen 
 

Intochtslied: 476 1, 3, 4 Nu zijt wellekome 

 

Bemoediging en groet 

Samengekomen in ons verlangen 

en zoekend naar de bron van Licht en Liefde: 

de God die ons draagt, ons kent en met ons is. 

Mogen wij ons bemoedigd weten en elkaar in Gods naam begroeten. 
 
Vrede, liefde en gerechtigheid van God voor u en de wereld, nu en altijd. 

Amen 

 

Inleiding 

We luisteren naar: The first Noël 
 

Noël, Noël 

Noël, Noël 

The First Noël, the Angels did say 

Was to certain poor shepherds in fields 

as they lay 

In fields where they lay keeping their 

sheep 

On a cold winter's night that was so 

deep 

Noël, Noël, Noël, Noël 

Born is the King of Israël! 

 

Noël, Noël 

Noël, Noël 

They looked up and saw a star 

Shining in the East beyond them far 

And to the earth it gave great light 

And so it continued both day and night 

Noël, Noël 

Noël, Noël 

Born is the King of Israel! 

 

Gebed 

Lied 478: 1, 2 Komt verwondert u hier, mensen 



  

 

LEZEN 

Eerste lezing: Lucas 2: 1-7 

     

    We luisteren naar: Mary did you know 
 

Mary, did you know that your baby 

boy 

Would one day walk on water? 

Mary, did you know that your baby 

boy 

Would save our sons and 

daughters? 

Did you know that your baby boy 

Has come to make you new? 

 

This child that you delivered, will 

soon deliver you 

Mary, did you know that your baby 

boy 

Would give sight to a blind man? 

Mary, did you know that your baby 

boy 

Would calm the storm with his 

hand? 

 

Did you know that your baby boy 

Has walked where angels trod? 

When you kiss your little baby 

You kiss the face of God 

Mary, did you know? 

Mary, did you know? 

The blind will see, the deaf will 

hear 

The dead will live again 

The lame will leap, the dumb will 

speak 

The praises of the Lamb 

Mary, did you know that your baby 

boy Is Lord of all creation? 

 

Mary, did you know that your baby 

boy 

Would one day rule the nations? 

Did you know that your baby boy 

 

Is heaven's perfect Lamb? 

That sleeping child you're 

Holding is the great, I Am 

Mary, did you know?  

 
Tweede lezing: Johannes 1: 1-5 
 

    Lied 496: 1, 2, 3 Een ster ging op uit Israël  
 
Overdenking 

Orgelspel 

We luisteren naar: Change will come  
 

When your world is cold and lonely 

And time seems like it's standing still 

If when in your heart you find troubles only 

Then remember it won't always be a pill. 

Change will come for you 

 

 

When your hope is gone or tainted, 

And your breath is slowly running out 

If the picture perfect life you made is over painted 

Then remember it will always come right back around! 

Change will come for you 

 

 

DELEN 

Gebed, stilgebed, Onze Vader 
 
Collecte aankondiging  Kerstcollecte Kerk in Actie  

- Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland - 

 

 

GEZEGEND OP WEG 

 

Slotlied: Sela – In het licht 

Zegen 

 
 

   Ere zij God (Joh. de Heer nr. 48) 
Ere zij God, ere zij God, in den hoge, in den hoge, in den hoge. 

Vrede op aarde, vrede op aarde, in de mensen een welbehagen 

Ere zij God in den hoge (2x)  

Vrede op aarde, vrede op aarde (2x) 

In de mensen, in de mensen, een welbehagen.  

In de mensen, een welbehagen, een welbehagen.  

Ere zij God, ere zij God, in den hoge, in den hoge, in den hoge.  

Vrede op aarde, vrede op aarde, in de mensen een welbehagen.  

Amen, amen. 

    

De kerkenraad wenst u gezegende Kerstdagen.  
 

 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/ce/58/9a/ce589a09bdb065d68851708f76cb9bc3.jpg&imgrefurl=https://www.pinterest.com/vjou/kerstadvent/&h=726&w=1093&tbnid=KShOvGiWuRq3GM:&docid=kzXy-KpwvT53gM&ei=r-FpVoe2DYKRPanCvrAO&tbm=isch&ved=0ahUKEwjHya__kdLJAhWCSA8KHSmhD-Y4ZBAzCB0oGjAa


  

 

 
 

KERKBRIEF 
 

Protestantse gemeente 
te 

Halfweg-Zwanenburg 

 

 
 

2e Kerstdag 
 

 

Zondag, 26 december 2021   10.00 uur  nr. 1740 
 

 Voorganger   : ds. C.J.P. Ofman 

Ouderling van dienst  : Annelies Klokman 

 Organist    : Dick Meijer 

 Beamer / geluid en beeld : Onno Bart 

Lector    : Ria Bakker 

 Oppas- / Kinderdienst  : niet aanwezig 

 Collecte    : Diaconie / Kerk 
 

 

 

Dit is een online dienst 
 

 

 

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: Geen zoetsappig verhaal…! 
 

Orgelspel 

BEGINNEN  
 
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 
  
Moment van stilte 

Bemoediging en groet 
 

 Lied 286 Waar de mensen dwalen in het donker    

(wordt gespeeld door de organist) 

 

Kyriegebed 

   Glorialied: Lied 305 Alle eer en alle glorie 

   (luisterlied) 

 

LEZEN 

Inleiding en gebed van de zondag 

 

Lezing: Handelingen 6, 8 – 7, 2a. 52 - 60 

 

  Lied 802 Door de wereld gaat een woord 

   (luisterlied) 

 

Lezing: Mattheüs 23, 34 - 39 

 

Acclamatie: Lied 333 Geest van God  

(door organist) 

 

Overdenking 

Orgelspel 

 

Lied 795 Wat ons bond, God, is verbroken 

(luisterlied) 



  

 

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

 

GEZEGEND OP WEG 

 

  Slotlied: Lied 416 Ga met God en Hij zal met je zijn  

(door organist) 

 

Zegen  

Orgelspel 

 
 

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

 

De bloemen 

I.v.m. dit kerstweekend zijn er vandaag geen bloemen om weg te brengen. 
 

Bedankt 

Via deze kerkbrief wil ik iedereen hartelijk bedanken voor de mooie 

bloemen die Janneke Stoffels mij bracht. 

Ook hartelijk dank voor de kaarten en telefoontjes die ik kreeg voor mijn 

85-ste verjaardag. 

We konden zaterdag nog net lunchen met de kinderen voor alles weer dicht 

ging. 

Ik wens iedereen fijne Kerstdagen en een gezond 2022, ook namens Frits. 

Hartelijke groeten van Gre Hoogland. 

 

Hartelijk dank! 

Heel onverwacht kregen wij bezoek van Gea en Leo Kranenburg met een 

kerst/nieuwjaarsgroet namens de Diaconie. Daarbij ontvingen wij een 

”wenstasje” met een wens van onze dominee Wilma en enige lekkernijen. 

Heel fijn “bijgepraat” en voor broer Gerard was het een aangename nadere 

kennismaking. Al met al iets moois in deze voor ons allemaal moeilijke 

tijden. 

Gerard en Wil Mastenbroek 

 

 

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.  

 

Voorzangers gezocht 

Nu we weer alleen online vieren zou het fijn zijn als er mensen zijn die 

tijdens de streaming de gemeente willen begeleiden met zang.  

Het gaat opnieuw om drie zangers/zangeressen per dienst.  
 
Wilt u de gemeente met uw zang verblijden? Aanmelden kan via 

ds.wilmavanrijn@gmail.com.  

 

Agenda voor de komende week 

Woensdag  29 -12 10.00 - 12.00 uur Inloop Kom binnen! 

Zondag 02 -01 10.00 uur  mw. ds. M. Reinders,  

online Nieuwjaarsdienst 

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!  

 

Kerkbriefnieuws: nieuwe medewerkster en vast emailadres! 

Petra Meijer-Mendrik heeft het team van samenstellers van de kerkbrief 

versterkt. Wij zijn blij met haar komst.  

In januari begint Petra met het samenstellen van de kerkbrief.  

Om het u en jullie gemakkelijker te maken om berichten in te sturen is er nu 

een vast emailadres voor de kerkbrief aangemaakt.  

Dit mailadres is kerkbrief@protestantsekerkhalfweg.nl 

Met vriendelijke groet, Cora Gerritse en Leo Kranenburg 

 

 
Deze kerkbrief is gemaakt door Cora Gerritse. In januari verzorgt Petra Meijer-

Mendrik de kerkbrief. Kopij mag dan naar het nieuwe e-mailadres: 

kerkbrief@protestantsekerkhalfweg.nl 

Kijk voor meer informatie op: www.protestantsekerkhalfweg.nl 
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