
  

 
 

De agenda voor de komende week: 

Woensdag 19-02 20.00  uur "InterNos" 

Zondag  23-02 10.00  uur  ds. B. Griffioen uit Badhoevedorp  

     viering Heilig Avondmaal 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze kerkbrief is verzorgd door Cora Gerritse. 

Kijk voor meer informatie op: www.protestantsekerkhalfweg.nl 
 

 

 

KERKBRIEF 
 

Protestantse gemeente 
te 

Halfweg-Zwanenburg 

 

 
 

 

Zondag, 16 februari 2020   10.00 uur nr. 1643 
  

 Voorganger   : ds. W. Zaagsma 

 Ouderling van dienst  : Leo Kranenburg 

 Organist   : Hans Jütte 

 Beamer / Geluid   : Robert Reemer / Melissa Sieraad 

 Kinderdienst   : aanwezig 

 Oppasdienst   : Ellen Oostwouder 

Collecte  : 1e KiA Werelddiaconaat,  

    2e Kerk, 3e Kerkgebouw  
 

Na de dienst zijn we van harte welkom in de kerkzaal voor een kop 

koffie, thee of een glas limonade.  

 

Wilt u gedurende de dienst uw mobiele telefoon uitzetten i.v.m. storing 

aan de geluidsinstallatie.  

 

 



  

 

VOORBEREIDING 

     Orgelspel 

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 

      Aanvangslied Lied 136: 1, 2 en 3 

     (staande)  

Stil gebed, Bemoediging en Groet   

     Vervolg aanvangslied: Lied 136: 4  

     (allen gaan zitten)  

 

Inleiding op de zondag  Lied bij het begin: Lied 1009 

Gebed      Antwoordlied: Lied 314 

 

 

HET  WOORD 

Gebed om de heilige Geest 

De kinderen gaan naar de kinderdienst 

Schriftlezing:  Lukas 10: 25 - 37  

     Tussenzang: Lied 837 

Preek 

     Orgelspel 

Andante, uit 1e orgelconcert voor strijkersensemble en orgel,  

G. Fr. Händel Opus 4 nr. 1. 

 

     Lied na de preek: Lied 517: 1, 3 en 5 

De kinderen komen terug uit de kinderdienst  
 
 

GEBEDEN  EN  GAVEN 

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
 
Collecte    

TOT  SLOT 

      Slotlied: Lied 723 

Zegen     

    Orgelspel 

Arrival of the queen of Sheba,  

uit het oratorium Salomo, G.Fr. Händel HWV 67.  

 

De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden 

bij: 

Dhr. J. Verhagen, i.v.m. zijn 94e verjaardag 

Dhr. J. Bos, i.v.m. zijn 90e verjaardag 
 

Collecte Werelddiaconaat  

- Kameroen, samen werken aan een stabiele toekomst. 

Samen zijn we de kerk in actie. Geïnspireerd door Jezus delen mensen 

wereldwijd van wat ze hebben ontvangen. Als christenen zijn we 

wereldwijd verbonden. We willen van elkaar leren en met elkaar delen. 

Daarom zet onze kerk zich via Kerk in Actie in voor het thema ‘Versterk 

de kerk’. Samen met partnerorganisaties van Kerk in Actie komen we op 

voor een sterke kerk wereldwijd. Een kerk die zich verzet tegen armoede 

en onderdrukking. 

Klein maar krachtig. Dat typeert de Lutherse Broederkerk in het droge 

Noord-Kameroen in West-Afrika. In een gebied zo groot als Nederland 

komen 250.000 christen samen in 1.300 kerken. Ze spreken vijftien 

verschillende lokale talen. De meeste kerken worden geleid door 

voorgangers zonder opleiding. 

De Lutherse Broederkerk wil de boerengemeenschap houvast bieden, in 

materieel én in geestelijk opzicht. De kerk traint de bevolking in 

duurzame landbouw en stimuleert boeren en boerinnen om meer met 

elkaar samen te werken. Ook kunnen zestig studenten ieder jaar 

theologisch onderwijs volgen, om opgeleid te worden tot goede 

voorgangers die oog hebben voor wat er speelt in Noord-Kameroen. In 

vijftig jaar tijd zijn inmiddels ruim 300 voorgangers opgeleid.  

Van harte aanbevolen! 

Met vriendelijke groet namens de ZWO-commissie, Ellen Oostwouder 

 

Verkoop 'fair-trade' artikelen 

Na de dienst kunt u aan de verkooptafel in de koffieruimte weer artikelen 

kopen uit eerlijke handel verkregen. We zien u daar graag.  

Vriendelijke groeten, Adrie Mendrik 

 

De collectes van zondag 9 februari hebben opgebracht: 

Diaconie      € 67,85 

Catechese & Educatie   € 64,60 

Kerkgebouw              € 49,95 


