
  

 

De collectes hebben opgebracht: 

op dinsdag 31 december:  Diaconie €   95,80 
 

en op zondag 5 januari:   Diaconie € 187,62 

Kerk        € 167,60 

Gebouw   €   87,75 
 

Gezamenlijke maaltijd na de dienst op 26 januari 
Op zondag 26 januari willen we weer na de dienst een maaltijd met elkaar 

gebruiken. We denken te starten rond 12.00 uur, na de koffie. 

U wordt van harte uitgenodigd hieraan deel te nemen.  

We vragen ook uw medewerking daarbij. Wilt u thuis iets voorbereiden of 

kopen, zodat we daar met zijn allen van kunnen genieten. Te denken valt 

aan het koken van soep, of eieren, iets bakken, broodbeleg aanschaffen, 

fruit, melk of karnemelk kopen. 

U kunt zich aanmelden bij mij, via de telefoon, e-mail of rechtstreeks in de 

kerk. Daarbij kunt u aangeven wat u wilt bijdragen. Ook als u niets kunt 

voorbereiden, bent u van harte welkom. Er zal altijd voldoende zijn. 

We hopen op een gezellige en volle kerkzaal. 

Heleen Broerse 
 

 

 

 

 

 

 

 

De agenda voor de komende week: 

Maandag 13-01 20.00 uur Beroepingscommissie 

  13-01 20.00 uur Zondagmiddagconcerten 

Woensdag 15-01 20.00 uur InterNos 

Vrijdag 17-01 20.00 uur Voice Mail" 

Zondag 19-01 10.00 uur Mevr. G.J.H. Bregman-Hoving 

     Oecumenische dienst 

 

Deze Kerkbrief is verzorgd door Leo Kranenburg. 

Kijk voor meer informatie op: www.protestantsekerkhalfweg.nl 
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Zondag, 12 januari 2020  10.00 uur nr. 1638 
  

 Voorganger   : ds. N. Gillebaard uit De Rijp 

 Ouderling van dienst  : Annelies Klokman 

 Organist   : Arjen de Jong 

 Beamer / Geluid   : Rob Pisso / Melissa Sieraad 

 Kinderdienst   : aanwezig 

 Oppasdienst   : Ria Bakker en Marjolein Oostwouder 

Collecte  : 1
e 
Diaconie, 2

e
 Missionair, 

   3
e 
Kerkgebouw  

 
 

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

koffie, thee of een glas limonade.  
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VOORBEREIDING 

•    Orgelspel 

• Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 

•      Lied Psalm 89: 1, 2, 5, 6 en 7 

• Inkeer, Bemoediging en Groet 

• Gebed om ontferming  

•      Glorialied 280 ‘De vreugde’  

 

HET  WOORD 

• Gebed om de heilige Geest 

• Kinderen gaan naar de kinderdienst 

• Bijbellezing: Genesis 28:10-22  

•      Lied 91a: 1 en 2 Wie in de schaduw 

• Gedicht:  
 

Marianne Williamson – Onze diepste angst 

Onze diepste angst is niet dat we onvolmaakt zijn. 

Onze diepste angst is dat we immens krachtig zijn. 

Het is ons licht, niet ons duister dat ons het meest beangstigt. 

We vragen ons zelf af; 

Wie ben ik, om briljant, slim, talentvol en prachtig te zijn? 

Maar waarom niet?! Je bent een kind van God. 

Je dient de wereld niet met valse bescheidenheid. 

Er is niets verhevens in, jezelf klein te maken, 

zodat andere mensen zich niet onzeker zullen voelen. 

We zijn allemaal bedoeld om te stralen, zoals kinderen dat doen. 

We zijn geboren om de glorie van God, die in ons is, 

tot uitdrukking te brengen. 

Dit is niet slechts weggelegd voor een enkeling van ons, 

maar voor ons allen. 

Als we ons eigen licht laten schijnen, 

geven we onbewust anderen de vrijheid dit ook te doen. 

Wanneer we bevrijd zijn van onze angst, 

zal onze aanwezigheid automatisch anderen bevrijden. 

•      Lied 91a: 3 

 
 

 

• Uitleg en verkondiging  

•    Orgelspel  

•     Lied 657: 1, 2 en 3 ‘Zolang wij ademhalen’ 

              (tijdens dit lied komen de kinderen terug uit de kinderdienst). 

 

GEBEDEN  EN  GAVEN 

• Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

• Collecte 
 

TOT  SLOT 

•     Slotzang (staande): Lied 608 ‘De steppe’ 
 

• Zegen    Amen, Amen Amen 
 

•    Orgelspel. 

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

Meeleven 

Dhr. Constantijn Sikkel werd maandag geopereerd aan zijn been. 

Inmiddels is hij thuisgekomen uit het ziekenhuis, met de nodige 

hulp(middelen). We bidden om sterkte en geduld want volledig herstel 

zal veel tijd en energie vergen. Ook zijn vrouw Mieke wensen wij sterkte 

bij alle zorg! 
 

Wij denken ook aan alle anderen die afhankelijk zijn van zorg en niet 

meer kunnen wat zij graag zouden willen. Dat moeten ervaren en 

daarmee leven is niet eenvoudig. We bidden dat een ieder mag weten dat 

bij God ieder mens “meedoet”: jong en oud, ziek en gezond.  

Ad den Besten schreef:  

Wij bidden U Algoede, wil altijd ons behoeden, de kleinen en de groten, 

houd ze in uw hart besloten! (lied 863) 
 

Een warme groet! Gretha Bregman-Hoving 
 

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

Dhr. Constantijn Sikkel. 

Ook staat er vandaag een witte roos. Deze is bestemd voor Djaiden 

Hoogland, zoon van Niels Hoogland&Amber Bakker én achterkleinkind 

van dhr. en mevr. Hoogland. Djaiden is geboren op 1 oktober 2019. Hij 

kende wat startproblemen met zijn gezondheid, maar die zijn nu achter 

de rug. Alsnog van harte gefeliciteerd met de geboorte van Djaiden! 

 


