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.

4e zondag na Epifanie
Orgelspel
BEGINNEN
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
Lied 280: 1 t/m 3
De vreugde voert ons naar dit huis
Moment van stilte
Bemoediging en groet
Vervolg lied 280: 4 en 5
Gebed van de zondag
Glorialied 66: 1 en 7 Breek, aarde, uit in jubelzangen
LEZEN
Gebed om de Heilige Geest
Lezing: Jeremia 1: 4-10 (NBV21)
Lied 513: 1, 3 en 4 God heeft het eerste woord
Lezing: Lucas 4: 21-30 (NBV21)
Lied 990: 1, 4 en 6 De laatsten worden de eersten

Zondag, 30 januari 2022
Voorganger
Ouderling van dienst
Organist
Beamer / geluid en beeld
Lector
Oppas- / Kinderdienst
Collecten

10.00 uur

nr. 1745

: Mw. Ds. T. de Vries-Meijer,
Overveen
: Annelies Klokman
: Dick Meijer
: Robert Reemer / Leo Bakker
: Tineke Berger
: Niet aanwezig
: Diaconie / Jong Protestant

Overdenking: Wie is Jezus vandaag?
Orgelspel
Lied 340b Ik geloof in God de Vader (we gaan staan)
DELEN
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Afkondiging collecten door collectant van dienst
GEZEGEND OP WEG
Slotlied 418: 1 t/m 3 God schenk ons de kracht
Zegen (Lied 431B: Amen)
Orgelspel
*************************************************************

De bloemen
De bloemen uit deze dienst worden met een groet van de gemeente
gebracht bij:
- Josien v/d Brink, Troelstralaan.
- Een witte roos voor Bo, kleindochter van Bert en Jolanda Kranenburg.
Bedankt
We zijn heel blij met het mooie boeket bloemen dat Dina ons afgelopen zondag
kwam brengen. Het klinkt afgezaagd, maar wat doet het meeleven en de
belangstelling ons goed. We blijven bidden en hopen dat Ingrid, onze
(schoon)zus steeds weer een klein stukje de goede kant opgaat. Helaas zijn er
nog regelmatig tegenvallende situaties die haar weer terugzetten op de IC. Er is
voor haar, en voor ons als familie om haar te begeleiden, nog een lange weg te
gaan.
Frank en Cora Gerritse
Zwangerschapsverlof
Vanaf 7 februari ga ik met zwangerschapsverlof. Dit betekent dat ik de
komende maanden geen werkzaamheden voor de gemeente uitvoer.
Voor vragen kunt u contact opnemen met leden van de kerkenraad.
Het pastorale nummer 06-2363 8219 zal beschikbaar blijven om mee te appen
of te bellen.
Ds. Wilma van Rijn-Fennell
Weer fysieke kerkdiensten
Naar aanleiding van de nieuwe adviezen van de PKN kunnen wij vanaf
vandaag de fysieke kerkdiensten weer starten. Onze belangrijkste regels:
- Van tevoren reserveren blijft nodig.
U kunt hiervoor contact opnemen met Heleen Broerse.
- 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
Zondag 6/2 Werelddiaconaat
Volgende week zondag is het Werelddiaconaatszondag met thema
"Goed boeren in lastig klimaat in Oeganda". U kunt dan weer spaardoosjes
inleveren. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.
Namens de ZWO-commissie, Petra Meijer-Mendrik

Actie Kerkbalans 2022
Heeft u de brief van Actie Kerkbalans al ingevuld en ingeleverd? Wilt u bij het
ophalen door de lopers de veiligheidsvoorzieningen in acht nemen d.m.v.
afstand houden? 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
Collecte Jong Protestant - interactief aan de slag met de Bijbel
Hoe houd je jongeren betrokken bij de kerk en bij het geloof? Dat gebeurt
bijvoorbeeld d.m.v. het interactieve spel “Sirkelslag” van Jong Protestant (de
jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk) dat jeugdgroepen uit heel
Nederland op hun eigen locatie spelen. Via online verbindingen strijden ze
tegen groepen in andere plaatsen om de hoogste score. Er staan altijd een
bijbelverhaal en vaak ook diaconale thema’s centraal. Op een ongedwongen
manier zijn jongeren zo bezig met geloofsonderwerpen.
Steunt u het jeugdwerk van de Protestantse Kerk in de collecte of d.m.v. uw
bijdrage op NL52 ABNA 041 41 41 415? T.n.v. Jeugdwerk Protestantse Kerk
o.v.v. collecte Jong Protestant januari. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.
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.
Collecten 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 02-02 10.00-12.00 uur
Zondag
06-02 10.00 uur

Inloop Kom Binnen!
Ds. Wilma van Rijn-Fennell

Deze kerkbrief is gemaakt door Petra Meijer-Mendrik.
In februari verzorgt Leo Kranenburg de kerkbrief. Kopij mag dan naar het
nieuwe vaste e mailadres: kerkbrief@protestantsekerkhalfweg.nl.
Kijk voor meer informatie op: www.protestantsekerkhalfweg.nl.

