
  

 
 

 

KERKBRIEF 
 

Protestantse gemeente 
te 

Halfweg-Zwanenburg 

 

 
 

Nieuwjaarsdienst 
 

 

Zondag, 2 januari 2022   10.00 uur  nr. 1741 
 

 Voorganger   : mw. ds. M. Reinders uit Amsterdam 

Ouderling van dienst  : Cora Gerritse 

 Organist    : Hans Jütte 

 Beamer / geluid en beeld : Robert Reemer / Leo Bakker 

Lector    : Cora Gerritse 

 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:  Laten we het licht doen schijnen! 

 

   Orgelspel 
Das alte Jahr vergangen ist, BWV 614 Joh.Seb.Bach (1685-1750) 

 

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

 

Bemoediging en groet 
 

Lied 489: Komt ons in diepe nacht ter ore 

  (wordt gespeeld door de organist) 

 

Gebed om ontferming 

   Lied 482: Daar is uit ’s werelds duistere wolken 

   (wordt gespeeld door de organist) 

 

LEZEN 

Inleiding en gebed van de zondag 

 

Lezing: Jesaja 60: 1-3 

 

Lezing: Lucas 2: 22-32 

 

Lied 289: Heer, het licht van uw liefde schittert 

   (luisterlied) 

Overdenking 

Lied: ”Little drummer boy” (luisterlied) 

 

Orgelspel: Andante M.H. van ’t Kruis (1886-1919) 

 



  

 

DELEN 
 
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
 
 

Afkondiging collecte door collectant van dienst 

 

GEZEGEND OP WEG 

 

  Slotlied 601: Licht dat ons aanstoot in de morgen 

(wordt gespeeld door de organist) 

 

Zegen (Lied 431B: Amen) 

   Orgelspel 
 

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

 

De bloemen 

De bloemen uit deze dienst worden met een groet van de gemeente 

gebracht bij: 

- Mevrouw A. van Wieringen-van Groningen, Populierenlaan, i.v.m. haar 

90e verjaardag. 

- De heer L van Andel, Kerspel, i.v.m. zijn 85e verjaardag. 

 

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 05-01 10.00 - 12.00 uur Inloop Kom binnen! 

Zondag  09-01 10.00 uur  ds. R. Wattel, Hoofddorp (online) 

 

 
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!  

 

Opbrengst collecten 

De collecten van 12 en 25 december 2021 hebben opgebracht: 

- 12 december 2021: KiA Binnenlands diaconaat € 90,55 

 Kerk  € 64,10 

- 25 december 2021: KiA Kinderen in de knel € 5,25 

 Kerk  € 5,25 

 

Extra gift diaconie aan Kerk in Actie 

De diaconie kreeg een verzoek van Kerk in Actie om een extra gift over te 

maken. Vanuit de kerken waren in 2021 als gevolg van de coronapandemie 

zo’n 30 procent minder inkomsten binnengekomen: een bedrag van 

€ 2 miljoen euro. Kerk in Actie wil zich graag blijven inzetten voor onze 

naasten dichtbij en ver weg. Bijvoorbeeld voor de meer dan 3.500 

vluchtelingen, die op dit moment in erbarmelijke omstandigheden en zonder 

uitzicht in de vrieskou aan de grens van Wit-Rusland en Polen verblijven. 

De diaconie heeft besloten om op dit verzoek in te gaan en heeft een extra 

gift van € 500,-- overgemaakt. 

Namens de diaconie, Gea Kranenburg 

 

Kerkbriefnieuws: Vast e-mailadres! 

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, Leo Kranenburg en 

Petra Meijer-Mendrik 
 

Deze kerkbrief is gemaakt door Petra Meijer-Mendrik. In januari verzorgt zij 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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