
  

 

DIENST VAN DE GEBEDEN 

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

Collecte aankondiging  

 

GEZEGEND OP WEG 

Slotlied 791: 1, 3, 5, 6  ‘Liefde eenmaal’ 
 
Gemeente gaat staan  
 
Zegen met uitgesproken ‘Amen’ 

Orgelspel: Toccata Psalm 146, Jan Zwart 
 

 

Collecteschalen bij uitgang: 1ste Diaconie, 2de Kerk 

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

Dhr. en mevr. Stol-Luijt i.v.m. hun 66 jarig huwelijk 
 
De collectes hebben opgebracht: 

2 augustus: - Diaconie     €   81,45    - Kerk     € 92,80 

9 augustus: - Diaconie     € 102,65    - Kerk     € 80,55 
 
Vakantie ds. Wilma van Rijn 

We wonen al bijna twee maanden in Halfweg. Het was een tijd van veel nieuwe 

ervaringen, veel eerste indrukken. Van 17 t/m 30 augustus heb ik vakantie. U kunt 

in die periode contact opnemen met leden van de kerkenraad. Ds. Wilma van Rijn 
 
Agenda voor de komende week 

Zondag  23-08 10.00  uur ds. M. van Leerdam uit Amsterdam 
 
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: 06 34 87 11 73. Als alle ruimte al bezet mocht zijn, dan komt u als eerste 

in aanmerking voor de dienst in de week daaropvolgend. 
 
Collecte voor diaconie en kerk 

We blijven uw financiële steun hard nodig hebben. U kunt uw collectegeld over 

maken naar:  

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! 
 
Deze kerkbrief is verzorgd door Cora Gerritse. 

Kijk voor meer informatie op: www.protestantsekerkhalfweg.nl 
 

 

 

KERKBRIEF 
 

Protestantse gemeente 
te 

Halfweg-Zwanenburg 

 

 
 

       Zondag, 16 augustus 2020 10.00 uur nr. 1669 
 

 Voorganger   : ds. Wilma van Rijn 

 Ouderling van dienst  : Gerda Adolf 

 Organist   : Hans Jütte 

 Beamer / Geluid en beeld : Onno Bart / Melissa Sieraad 

 Vocale begeleiding  : Gerda Adolf, Betsy Geelhoed en  

       Henk Groothuis 

 Kinderdienst   : niet aanwezig 

 Oppasdienst   : niet aanwezig 

Schaal collecte uitgang  : 1ste  Diaconie, 2de 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.protestantsekerkhalfweg.nl/


  

Thema: Wie denk je dat je bent? 
 
In de diensten brandt de paaskaars als zichtbaar teken van Gods 

aanwezigheid. 

U wordt uitgenodigd om thuis ook een kaars aan te steken,  

als teken dat God in ons midden is, waar we ook zijn.  
 
 

VOORBEREIDING 

Orgelspel: Preludium & Fuga, Joh.Seb. Bach 
 

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 
 
     Gemeente gaat staan 

Bemoediging en groet 
 
Vg: Onze hulp is in de naam van de Ene God,  

  Allen: Die hemel en aarde gemaakt heeft.  

Die trouw is in de eeuwigheid, 

  Allen: En niet loslaat wat zijn hand ooit gemaakt heeft. 

Vg: 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  
 
Vg: Zo bidden en roepen wij:   Allen: Heer ontferm u  
 
Vg: Zo bidden en roepen wij:   Allen: Christus ontferm u  
 
Vg: Zo bidden en roepen wij:   Allen: Heer ontferm u 

 

Lied 653: 1, 4, 7  ‘U kennen’  

 

HET  WOORD 

Eerste Lezing: Psalm 139: 13 - 18  
 
Vg: Dit is het Woord van God en mensen.  Allen: Wij danken God 
 
Lied 513: 1, 2, 4 ‘God heeft het eerste woord’ 

Tweede lezing: Matteus 15: 21 - 28 
 
Vg: Dit is het Woord van God en mensen.  Allen: Wij danken God 

 

Lied 647: 1, 2, 3 ‘Voor mensen die naamloos’ 

 

Overdenking 

Orgelspel: Andante, Simon Landsman 
 
Muziek: Ken jij mij? 
 
Refrein:  Ken jij mij? Wie ken je dan?  Weet jij mij beter dan ik? 

  Ken je mij? Wie ben ik dan? Weet jij mij beter dan ik? 
 
Ogen die door de zon heen kijken 

Zoekend naar de plek waar ik woon 

Ben jij beeldspraak voor iemand 

Die aardig is, of onmetelijk ver 

Die niet staat en niet valt 

En niet voelt als ik, niet koud en hooghartig  refrein 

 

Hier is de plek waar ik woon 

Een stoel op het water 

Een raam waarlangs het opklarend weer 

Of het vallende duister voorbij vaart 

Heb je geroepen? Hier ben ik   refrein 

 

Ik zou een woord willen spreken 

Dat waar en van mij is 

Dat draagt wie ik ben, dat het houdt 

Ik zou een woord willen spreken 

Dat rechtop staat als mens die mij aankijkt en zegt 

Ik ben jouw zuiverste zelf 

Vrees niet, versta mij, ik ben, ik ben  refrein 

 

Ben jij de enige voor wiens ogen 

Niet is verborgen van mijn naaktheid 

Kan jij het hebben, als niemand anders 

Dat ik geen licht geef, niet warm ben 

Dat ik niet mooi ben, niet veel, dat geen bron ontspringt 

In mijn diepte, dat ik alleen dit gezicht heb 

Geen ander, ben ik door jou, zonder schaamte 

Gezien, genomen, Door niemand minder? 

Zou dat niet veel teveel waar zijn? (2x)  refrein 
 


