
  

 

KERKBRIEF 
 

Protestantse gemeente 
te 

Halfweg-Zwanenburg 

 

 
 

 
 

Zondag, 20 juni 2021    10.00 uur  nr. 1713 
 

 

 Voorganger   : Ds. Gerdien Neels 

 Ouderling van dienst / lector : Gerda Adolf 

 Organist    : Hans Jütte 

 Beamer / geluid en beeld : Onno Bart 

` Kinderdienst    : niet aanwezig  

Oppasdienst   : niet aanwezig 

 Schaal collecte uitgang :  KIA Noodhulp / 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. 

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:  

Fuga, BWV 578, Joh. Seb. Bach (1685-1750) 

 

BEGINNEN 

Mededelingen door de ouderling van dienst 

 

Bemoediging en groet 
 
Vg: Genade zij u en vrede, van God onze Vader,  

 en van Jezus Christus, de Heer 

G: Amen 

Vg: Onze hulp is in de naam van de Heer 

G: Die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 
VG: Heer, U die ons kent zoals we zijn, 

wij zoeken onze weg als jong en oud 

tussen angst en vrijheid, 

waarheid en leugen, 

blijdschap en verdriet; 

G: Ga met ons mee, en schenk ons vertrouwen in U.  

Amen. 

 

                       Lied: Psalm 84 

https://www.youtube.com/watch?v=VhDqjiND0uM&t=71s 

 

Kyriegebed 

Gloria-Lied: 206: 1, 4 en 5 

 

LEZEN 

Lezing: Markus 4: 35 - 41 

Lied: 935 

 

Overdenking 

 

Orgelspel: 

Adagio, 2e orgelsonate, F. Mendelsohn-Bartholdy (1809-1847) 



  

 

DELEN 

Dankgebed, voorbeden, stilgebed, Onze Vader 

 

Collecte-aankondiging door de collectant van dienst 

 

GEZEGEND OP WEG 

Slotlied: Sela, Zo hoort U liefde bij ons     

https://www.youtube.com/watch?v=wXiNOykqBRU 

 

Gemeente gaat staan    Zegen 

A: Amen 

 

Orgelspel, Improvisatie. 

 

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

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

Dhr. C. Oostwouder, Irenestraat, i.v.m. zijn 91e verjaardag 

 

Kom binnen  Elke woensdag tussen 10 en 12 uur bent u welkom in de 

kerk. Even binnen lopen, een praatje maken of een kaarsje aansteken is 

mogelijk.  
 

De collectes hebben opgebracht: 

6 juni:  - KiA Oeganda                 € 74,35 

- Kerk                               € 58,05 

13 juni: - Diaconie                         € 51,90 

- Missionair                      € 40,00 

 

Geslaagden 2020-2021 

Melissa Sieraad en Anouk Parlevliet zijn geslaagd voor hun eindexamens. 

Een hele prestatie na dit vreemde laatste schooljaar!  

Anouk en Melissa, van harte gefeliciteerd, geniet van de vakantie en veel 

succes en zegen met jullie vervolgopleidingen. Ds. Wilma  

 

Afscheid pastor Fons Litjens 

Komende zomer zal pastor Litjens de pensioengerechtigde leeftijd bereiken 

van 66 jaar en 4 maanden. Dat betekent dat hij als diaken met emeritaat gaat 

en dat er een eind komt aan zijn functie van pastor voor de parochies van 

het Samenwerkingsverband MeerLiede.  

In het eerste weekend van juli wil hij in dankbaarheid omkijken en afscheid 

nemen. 

De nog steeds voortdurende corona-epidemie maakt samenkomsten met 

veel mensen onmogelijk, daarom zullen de vieringen via live-stream te 

volgen zijn:  

Zaterdagavond 3 juli om 16.30 uur in een avondgebed (viering van de 

vespers) in de Augustinuskerk, Vijfhuizen: https://youtu.be/j84bNcGnm-4  

Zondagmorgen 4 juli om 10 uur in een eucharistieviering in de kerk van 

Onze Lieve Vrouw Geboorte in Halfweg: https://youtu.be/jOiAmYHj2ys 

1e collecte - Collecte Kerk in Actie Noodhulp 

Griekenland - Opvang voor gestrande vluchtelingen 

Nog elke dag zijn er miljoenen mensen over de hele wereld op de vlucht. 

Een groot deel van hen komt uit landen waar het leven door oorlog of 

religieuze spanningen onmogelijk is. Op zoek naar veiligheid stranden 

mensen uit bijvoorbeeld Syrië, Afghanistan en Iran via Turkije op de 

Griekse eilanden, waaronder Lesbos. Hier wacht hen vanwege lange 

procedures een moeilijke en onzekere tijd. Kerk in Actie ondersteunt 

organisaties die hen opvangen, begeleiden en onderwijs aan de kinderen 

geven. 

 

Agenda voor de komende week 

Woensdag 23-06 10.00-12.00 uur Inloop Kom Binnen! 

Zondag 27-06 10.00 uur ds. A. Noordijk uit Monnickendam  

 

Reserveren voor het bijwonen van de eerstvolgende kerkdienst kan 

vanaf maandag 12.00 uur t/m vrijdag 12.00 uur. Telefonisch bij onze scriba 

Heleen Broerse: 06 34 87 11 73.  

 
Collecte 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 

 

De kerkbrief is gemaakt door Cora Gerritse. 

Volgende week verzorgt Leo Kranenburg de kerkbrief. 

 

https://youtu.be/j84bNcGnm-4
https://youtu.be/jOiAmYHj2ys


  

 
 

 

 


