
  

een ijsje of een kaartje voor het zwembad. Samen geven we deze kinderen 

een tas vol vakantieplezier. Vandaag is de collecte bestemd voor de 

bestrijding van armoede onder kinderen en andere diaconale projecten van 

Kerk in Actie. Doet u mee? Geef aan de collecte of maak een bijdrage over 

op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie  o.v.v. collecte Actie 

Vakantietas. Meer informatie op www.kerkinactie.nl/vakantietas  

Namens de ZWO-commissie, Ellen Oostwouder 
 

Bedankje 

Wij willen heel hartelijk bedanken voor de bloemen, kaarten en felicitaties 

die Cees heeft gekregen voor zijn 90e verjaardag. De belangstelling doet 

ons goed.  Hartelijke groeten, Cees en Tinie Oostwouder 
 

Kom binnen! 

De kerkdeuren mogen op zondagochtend al open, maar voor een zeer 

beperkt aantal mensen. Daarom zal in de maand juli de kerk ook open zijn 

op woensdagochtend van 10:00 – 12.00 uur.  

Een moment om even binnen te lopen, stil te zijn, tot rust te komen, te 

luisteren naar muziek, een kaarsje aan te steken. Ook kunt u een praatje 

maken met ds. Wilma van Rijn en een vrijwilliger.  

U bent welkom op ieder moment, u hoeft hiervoor niet te reserveren. Wij 

nemen hierbij de coronamaatregelen in acht.  
 

Geslaagd. 

Namens onze gemeente feliciteren we Marit Reemer met het behalen van 

haar diploma. Ze heeft een presentje ontvangen. 

We wensen haar heel veel succes toe met alles wat ze gaat doen. 

Hartelijke groet, Grietje Monster. 
 

Reserveren voor het bijwonen van de dienst blijft noodzakelijk!  
Reserveringen voor de eerstvolgende kerkdienst zijn mogelijk vanaf maandag 

12.00 uur t/m vrijdag 12.00 uur. Dit kunt u telefonisch doen bij onze scriba Heleen 

Broerse.  

Als alle ruimte al bezet mocht zijn, dan komt u als eerste in aanmerking voor de 

dienst in de week daaropvolgend. 
 

Kerkblad juli-augustus: correctie 
Bij de dienst van 16 augustus staat abusievelijk vermeld dat er dan het Heilig 

Avondmaal wordt gehouden. Dat is niet juist. 
 

Deze Kerkbrief is verzorgd door Leo Kranenburg 

Kijk voor meer informatie op: www.protestantsekerkhalfweg.nl 

 

 

KERKBRIEF 
 

Protestantse gemeente 
te 

Halfweg-Zwanenburg 

 

 
 

       Zondag, 5 juli 2020   nr. 1663 

 
 Voorganger   : mevr. ds. Wilma van Rijn 

 Ouderling van dienst  : Gerda Adolf 

 Organist   : Hans Jütte 

 Vocale begeleiding  : Adrie Mendrik, Renske Jonker 

  en Bas Berger 

 Beamer en Geluid   : Onno Bart 

 Kinderdienst   : niet aanwezig 

 Oppasdienst   : niet aanwezig 

Schaalcollecte uitgang  : 1
e 

Kerk in Actie, 2
e 
Kerk 

 

Na de dienst is er helaas nog geen koffiedrinken.  

 

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

aan de geluidsinstallatie.  

http://www.kerkinactie.nl/vakantietas
http://www.protestantsekerkhalfweg.nl/


  

 

Muziek: Preludium & Fuga, Felix Mendelsohn-Bartholdy (1809-1847) 

BEGINNEN 

Mededelingen ouderling 

Gemeente gaat staan 

Bemoediging en groet 

Onze hulp is in de naam van de Ene God, 

Die hemel en aarde gemaakt heeft.  

Die gezegd heeft: Licht, en er was licht. 

Licht om te leven, het donker voorbij. 

Die ons in het licht zet van zijn liefde. 

Die trouw blijft tot in eeuwigheid, 

En niet loslaat wat zijn hand ooit gemaakt heeft. 

Genade zij u en vrede, van God de Vader,  

en van Jezus Christus, in de Eenheid met de Heilige Geest 

Allen: Amen  

Gemeente gaat zitten.  

Inleiding 

Gebed  

We luisteren naar Lied 209: Heer Jezus, o Gij dageraad.  

LEZEN  

Gedicht:  Kindertaal van Anton Ent.  Bij Psalm 8. 

 

Verborgen achter uw naam komt u 

in de taal van een kind voor de dag 

U schuilt in mamma en tata. 
 

Dit loflied kan iedereen horen 

en zelfs ongehoord bent u aanwezig. 
 

U bent het inzicht dat u er bent 

In het gras en de kwijlende koe, 

een steen op de landweg, in water, 
 

zand, wind. U ademt tussen de woorden  

en zingt in de taal van een kind. 

 

Muziek (met tekst op beamer): 8b Zie de zon 

Evangelielezing: Matteus 11: 25-30 

Voorganger: Dit is het Woord van God en mensen.  

G: Wij danken God 

Overdenking 

Muziek: Dialogue sur les grands Jeux, François Couperin (1631-1698).  

DELEN  

Dankgebed/voorbeden/stilgebed 

Gezamenlijk Onze Vader.  

Collecte-aankondiging door de ouderling van dienst  

DELEN  

We luisteren naar ons slotlied 992: Wat vraagt de Heer nog meer van ons 

Gemeente gaat staan  

Zegen  

Gemeente antwoordt: Amen 

Muziek: Preludium & Fuga, Dietrich Buxtehude ( 1637-1707).  

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

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

Mevr. L. Hofstra-Zuidweg i.v.m. haar 94
ste

 verjaardag  

Dhr. J. de Waal i.v.m. zijn 80
ste

 verjaardag  
 

Collecte Kerk in Actie 

Vakantiepret voor kinderen in armoede, diaconaat NL 
Maar liefst één op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede. 

Als hun klasgenootjes in de zomer op vakantie gaan, blĳven zĳ achter. 

Kerk in Actie ondersteunt kerken en organisaties die armoede in Neder-

land bestrĳden, bĳvoorbeeld met de Actie Vakantietas. Samen met 

plaatselĳke kerken wil Kerk in Actie kinderen die opgroeien in armoede 

verrassen met een vakantietas. Bij Kerk in Actie kunnen vrolijke 

rugzakjes besteld worden, die vervolgens door gemeenteleden worden  

gevuld. U kunt dan denken aan zomerspeelgoed, een tegoedbon voor 


