
  

 
 

 

 

KERKBRIEF 
 

Protestantse gemeente 
te 

Halfweg-Zwanenburg 

 

 
Kerst 

 

Zondag, 25 december 2022   10.00 uur  nr. 1792 

 

 Voorganger   : ds. Wilma van Rijn-Fennell 

Ouderling van dienst  : Heleen Broerse 

 Organist    : Arjen de Jong 

 Koor    : VoiceMail o.l.v. Dick Meijer 

 Beamer, geluid en beeld : Onno Bart 

Lector    : Tineke Berger 

 Oppas- / Kinderdienst  : aanwezig 

 Collecten    : KiA Kinderen in de knel / Kerk 
 
 

Na de dienst zijn we van harte welkom voor 

een kop koffie, thee of een glas limonade 
 

 

 

De bloemen uit deze dienst worden met een groet gebracht bij: 

Dhr. B. Berger, Kerkhoflaan, i.v.m. zijn 80e verjaardag 
 

Medeleven 

Wim Groothuis ligt op dit moment in het ziekenhuis om te herstellen na een 

stamceltransplantatie.  

Simone schrijft als aanvulling: Wim is 21 december, na een 

stamceltransplantatie, overgebracht naar het OLVG West voor een 

tijdsduur van 3-4 weken. Het gaat op dit moment goed met hem. 

Namens ons wensen wij u fijne Kerstdagen en een voorspoedig en 

vooral gezond Nieuwjaar.  

Hartelijke groeten, Simone en Wim Groothuis 

Een kaartje wordt gewaardeerd en mag verstuurd worden naar  

Marga Klompéstraat 78, 1067VA Amsterdam 
 
Bas Berger is geopereerd aan zijn endeldarm. Het gaat naar 

omstandigheden goed met hem, maar het zal nog enkele weken duren 

voordat hij hiervan hersteld is. 
 
Wij wensen Wim en Bas veel beterschap en sterkte toe. 

 

Producten Voedselbank 

Elke zondagochtend kunnen in de ronde mand bij de ingang van de kerk 

producten voor de voedselbank worden ingeleverd.  

 

Collecten voor diaconie en kerk   

We blijven uw financiële steun hard nodig hebben. Alvast hartelijk dank!  

- de Diaconie  : NL 30 RABO 0324 6670 51 o.v.v. collecte 

- de Kerkrentmeesters : NL 21 RABO 0324 6648 85 o.v.v. collecte 

 

QR-code Diaconie    QR-code Kerk   

     
 



  

 

Kerstcollecte Kerk in Actie -  

een beter leven voor vluchtelingenkinderen in Griekenland  

   

Vluchtelingen die na een levensgevaarlijke reis Griekenland weten te 

bereiken krijgen niet het welkom waar ze op hoopten. Ze worden 

ondergebracht in gammele tenten, blootgesteld aan kou en honger. Maar 

erger nog is het uitzichtloze wachten, soms wel jarenlang.  
   
Kerk in Actie steunt kerken en organisaties die zich inzetten voor de 

vluchtelingenkinderen in Griekenland. Op Lesbos geeft onze 

partnerorganisatie eerste hulp aan vluchtelingen direct na aankomst en ze 

helpt bij invullen van de benodigde papieren. Voor kinderen en jongeren 

zijn er leerzame en ontspannende activiteiten, en kwetsbare gezinnen 

krijgen hulp bij het vinden van onderdak. In Athene ondersteunt de kerk de  

 

opvang van minderjarige jongeren. Ze volgen er taal- en computerlessen, 

krijgen medische zorg en hulp bij hun asielaanvraag. De kerk helpt 

kwetsbare gezinnen met voedselpakketten en onderdak.  
   
Met de opbrengst van de kerstcollecte steunt Kerk in Actie de 

vluchtelingenkinderen in Griekenland en andere Kinderen in de Knel 

projecten.  

Helpt u mee? Geef in de collecte of maak uw gift over via NL 89 ABNA 

0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Kinderen in de Knel Kerst. 

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!  

Meer informatie op kerkinactie.nl/kerst  

Met vriendelijke groet namens de ZWO-commissie, Ellen Oostwouder  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerkdiensten in de komende winterperiode 

In verband met de stijging van de kosten voor energiegebruik zien wij ons 

genoodzaakt om vanaf volgende week, zondag 1 januari 2023, de 

kerkdiensten tijdens het stookseizoen, dus ongeveer de 1e drie maanden van 

het jaar, in de koffieruimte te houden. 

In de koffieruimte, vlak achter de kerkzaal, komt een stoelopstelling met 

voldoende zitplaatsen voor het huidige aantal bezoekers. Met behulp van 

een houten tafel en een lessenaar wordt er een liturgisch centrum gecreëerd.  

De beamer en het geluid blijft wel in de kerkzaal, dit kan uit praktische 

overwegingen niet anders. Er komt een vaste camera in de koffiezaal, zodat 

u thuis de diensten kunt blijven zien. En de organist zal op het elektronisch 

orgel spelen. 

Het zal voor iedereen aanpassen zijn, maar wij als kerkrentmeesters en de 

kerkenraad denken dat dit de beste oplossing is. 

We hopen dat we op deze manier tijdens het stookseizoen mooie, warme 

diensten kunnen houden. 

Namens de kerkrentmeesters, Cora Gerritse 

 

Agenda voor de komende week 

Zondag 01-01 10.00 – 10.30 uur  inloop met koffie,  

  10.30 uur   korte viering Nieuwjaarsdienst   

 

 

Deze kerkbrief is gemaakt door Cora Gerritse. 

In de komende 5 weken zal Leo Kranenburg de kerkbrief samen stellen. 

De kopij kan gemaild worden naar: kerkbrief@protestantsekerkhalfweg.nl. 

Kijk voor meer informatie op: www.protestantsekerkhalfweg.nl. 
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Eerste kerstdag 25 december 2022 

 

 
 

Thema: Met de herders mee 

 

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 

 

BEGINNEN 

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 

 

Aansteken Adventskaarsen     gevolgd door het kaarsenliedje 
 
 Het licht waarvan wij dromen, het grote Licht is daar! 

 Want Jezus is gekomen; zó worden dromen waar! 

 

Gemeente gaat staan  

   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 

 

Gemeente gaat zitten 

Inleiding  

   Lied 481: Hoor de engelen zingen d’eer 

Gebed 

    Koor zingt: Jezus Christus werd geboren    

   Lied 486: Midden in de winternacht 



  

 

Kinderen gaan naar de kinderdienst 

 

LEZEN 

Eerste Lezing: Lucas 2: 1-7 Jezus wordt geboren 

 

   Lied 480: Ik wandel in gedachten 

   Koor 1 en 2  

   Allen  3 en 4  

 

Tweede Lezing: Lucas 2: 8-20 De boodschap aan de herders  

 

    Koor zingt: God rest you merry gentlemen 

 

   Lied: Hemelhoog 129 Er is een kindeke  

 

Er is een kindeke geboren op aard 

Er is een kindeke geboren op aard 

't Kwam op de aarde voor ons allemaal 

't Kwam op de aarde voor ons allemaal 

 

't Kwam op de aarde en 't had er geen huis 

't Kwam op de aarde en 't had er geen huis 

't Kwam op de aarde en 't droeg al zijn Kruis 

't Kwam op de aarde en 't droeg al zijn Kruis 

 

Er is een Kindeke geboren in 't strooi 

Er is een Kindeke geboren in 't strooi 

't Lag in een kribbe, bedekt met wat hooi 

't Lag in een kribbe, bedekt met wat hooi 

 

 

Overdenking 

    Koor zingt: Go tell it on the moutain 

 

   Lied 496: Een ster ging op  

 

 

 

DELEN 

Gebed, stil gebed, Onze Vader 

 

Collecte aankondiging  

    Koor zingt: Angels from the realms of glory 

 

De kinderen komen terug in de dienst 

         kinderlied: Hemelhoog 156 Wonderbare raadsman  

  (met YouTube) 

 

 

GEZEGEND OP WEG 

   Lied 425: Vervuld van Uw zegen 

Zegen – daarna zingen we:  Lied Ere zij God 

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

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

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

Vrede op aarde, vrede op aarde, vrede op aarde, vrede op aarde. 

In de mensen, in de mensen, een welbehagen. 

In de mensen een welbehagen, een welbehagen. 

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

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

Amen, amen. 

 

    Orgelspel 

 

 

 

De kerkenraad wenst u gezegende kerstdagen. 

 

 

 

 

 



  

 

 


