KERKBRIEF

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

Protestantse gemeente
te
Halfweg-Zwanenburg

BEGINNEN
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
Moment van stilte
Bemoediging en groet
Lied 72: 1 en 4 Geef, Heer, de koning uwe rechten
Gebed om ontferming
Lied 713: 1 en 2 Wij moeten Gode zingen
LEZEN
Inleiding en gebed van de zondag
Lezing: Jesaja 61: 1-9
Lezing: Lucas 4: 14-21

Zondag, 23 januari 2022

10.00 uur

Lied 530: 1 t/m 4 De Geest des heren is op hem

nr. 1744
Overdenking

Voorganger
Ouderling van dienst
Organist
Beamer, geluid en beeld
Vocale begeleiding
Lector
Oppas- / Kinderdienst
Collecten

:
:
:
:
:
:
:
:

Dr. R.J. Bakker uit Amsterdam
Heleen Broerse
Dick Meijer
Onno Bart
Gré Gijzen en Petra Meijer-Mendrik
Anke Kluijt
niet aanwezig
Diaconie / Missionair

Dit is een online dienst

Orgelspel
DELEN
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Afkondiging collecte door collectant van dienst
GEZEGEND OP WEG
Slotlied 835: 1 t/m 4 Jezus, ga ons voor
Zegen (Lied 431B: Amen)
Orgelspel
*************************************************************

De bloemen
De bloemen uit deze dienst worden met een groet van de gemeente
gebracht bij:
- Frank & Cora Gerritse, Essenlaan.
- Een witte roos voor Juliëtte Lenten & Frank van Teunenbroek i.v.m. de
geboorte van hun zoon Djayden, kleinzoon van Cocky v/d Gugten.
Bedankt
Ik werd zondag verblijd met een boeket van de kerk voor mijn verjaardag.
Dank daarvoor. Ook wil ik bedanken voor de kaarten die ik uit de gemeente
kreeg.
Rinus Vlasveld
Heel hartelijk bedankt voor alle felicitaties in welke vorm dan ook ter
gelegenheid van mijn verjaardag. En in het bijzonder ook voor de mooie
tekeningen van Fabiënne en Michelle. Het deed mij goed dat er zoveel mensen
aan mij dachten.
Hartelijke groeten, Gré Wolse
Ter gelegenheid van mijn verjaardag mocht ik diverse kaarten ontvangen,
waarvan een aantal uit zeer onverwachte hoek kwam. Dat alles, samen met nog
enkele telefonische felicitaties maakte het tot een heel fijne verjaardag. Heel
fijn al deze contacten in helaas nog roerige tijden.
Wil Mastenbroek
Net als haar zus Michelle, heeft ook Fabiënne enorm veel kaarten gekregen
voor haar verjaardag. Iedereen heel erg bedankt voor de leuke en lieve kaarten!
Zoals op de bijgevoegde losse foto te zien is, zijn de meiden heel blij met alle
aandacht die ze kregen. Tijdens het eten had Michelle het ook vaak over de
dingen die ze op de kaarten zag. Ze zat namelijk tegenover de kaarten aan tafel.
Groeten, René, Renske, Michelle & Fabiënne Jonker
Weer fysieke kerkdiensten
Naar aanleiding van de nieuwe adviezen van de PKN hopen wij vanaf
30 januari a.s. de fysieke kerkdiensten weer te kunnen starten. Afhankelijk van
de aankomende persconferentie zijn dit onze belangrijkste regels:
- Van te voren reserveren blijft nodig.
U kunt hiervoor contact opnemen met Heleen Broerse, 06 - 348 711 73.
- Wanneer we bewegen in de kerk dragen we een mondkapje.
- Zingen mag 'ingetogen'.
- We kunnen nog niet koffiedrinken samen, i.v.m. 1,5 m afstand houden.

- Blijf thuis als u klachten hebt.
We begrijpen dat het nog niet helemaal is, zoals we willen, maar zijn dankbaar
dat we weer samen kunnen komen in de kerk.
Ds. Wilma van Rijn-Fennell
Week van het gebed 2022 (16 t/m 23 januari, aanvang: 19.30 uur)
Vanuit diverse kerken in de Haarlemmermeerpolder willen we graag weer
gezamenlijk deelnemen aan de Landelijke week van gebed. Voor data en
bijbehorende locaties, zie bijgevoegde flyer. U kunt zich vooraf per avond
aanmelden via weekvangebed@solcon.nl. We zien uit naar de ontmoeting met
elkaar en bidden om Gods zegen over deze week.
Heleen Broerse
Actie Kerkbalans 2022
De actie Kerkbalans van dit jaar is begonnen. U heeft de brief al ontvangen of
ontvangt de brief binnenkort. Door de beperkingen rond het coronavirus, hopen
wij als kerkrentmeesters, dat u de veiligheidsvoorzieningen in acht wilt nemen.
Dus houd a.u.b. afstand en zorg dat de antwoordenvelop weer op tijd klaar
ligt. Als u zelf de envelop bij de loper in de brievenbus kunt doen, kunt u dat
wellicht afspreken. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking en uw
toegezegde bijdrage.
Namens de kerkrentmeesters, Cora Gerritse
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.
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!
Agenda voor de komende week
Woensdag 26-01 10.00-12.00 uur Inloop Kom Binnen!
Zondag
30-01 10.00 uur
Mw. ds. T. de Vries-Meijer, Overveen
Deze kerkbrief is gemaakt door Petra Meijer-Mendrik.
In januari verzorgt zij de kerkbrief. Kopij mag dan naar het
nieuwe vaste e-mailadres: kerkbrief@protestantsekerkhalfweg.nl.
Kijk voor meer informatie op: www.protestantsekerkhalfweg.nl.

Informatie over de collecte Missionair werk:
Kerk in, van en voor het dorp
Op allerlei manieren zoeken gemeenten naar mogelijkheden om van
betekenis te zijn voor de mensen in hun dorp of stad en verbonden te zijn
met hun omgeving. Bijvoorbeeld met een inloophuis waar iedereen welkom
is, of met een moestuin voor de hele buurt. Of zoals in Beilen met een
oecumenisch mobiel kerkje, waar mensen een kaarsje kunnen aansteken of
een gebedskaart kunnen invullen. Het kleine kerkje, waar ruimte is voor één
persoon, nodigt uit tot verstilling.
Met uw bijdrage aan de collecte ondersteunt de Protestantse Kerk het
missionaire activiteiten in het hele land. Geef in de collecte of maak een
bijdrage over op NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v.
Missionair Werk januari.

Michelle & Fabiënne Jonker

