
  

 

Programmering Zondagmiddagconcert gewijzigd 

Op zondag 9 februari verzorgt het Deens-Nederlandse duo Palle Fuhr 

Jørgensen (bariton) & Roel Praas (vleugel) bij ons in de kerk een Zondag-

middagconcert; u heeft daarover al kunnen lezen. De oorspronkelijke 

programmering van ‘Die Winterreise’ van Schubert is echter komen te 

vervallen. In plaats daarvan brengen de pianist en bariton liederen van 

beroemde Engelse componisten, zoals Vaughan Williams, John Ireland en 

York Bowen. Deze liederen worden afgewisseld met pianosoli van onder 

andere Rachmaninoff. Het lijkt ons een prima alternatief. Het concert begint 

om 14.30 uur en de entree bedraagt zoals altijd 7,50 euro inclusief een 

drankje. Kinderen tot en met 12 jaar betalen niets. Noteert u het concert in 

uw agenda? En: zegt het voort, want hoe meer zielen….  NB: de 

informatie in het komende Kerkblad is dus achterhaald. ‘ 

Namens de commissie Zondagmiddagconcerten, Ben Broerse  
 

Kerk in Actie, Werelddiaconaat  
Op zondag 2 februari kunnen de spaardoosjes voor Kerk in Actie weer 

worden ingeleverd. Wij herinneren u hier nu vast aan zodat u ze kunt 

klaarzetten en volgende week kunt meenemen! 

Na de dienst worden er weer nieuwe spaardoosjes uitgedeeld. 

De collecte staat in het teken van Oeganda, 'goed boeren in een lastig 

klimaat''. Op 2 februari hoort u hier meer over. 

Met vriendelijke groet namens de ZWO commissie, Ellen Oostwouder 

 

 

 

 

 

 

De agenda voor de komende week: 

Maandag 27-01 20.00 uur Zondagmiddagconcertcie 

Donderdag 30-01 19.45 uur Consistorie 

Vrijdag 31-01 20.00 uur “Voice Mail" 

Zondag 02-02 10.00 uur ds. H. van Popering uit Aalsmeer 
 

Deze kerkbrief is verzorgd door Leo Kranenburg. 

Cora Gerritse zal de komende maand de Kerkbrief samenstellen.  

Kijk voor meer informatie op: www.protestantsekerkhalfweg.nl 
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Zondag, 26 januari 2020   10.00 uur nr. 1640 
  

 Voorganger   : ds C.J.P. Ofman uit Amsterdam 

 Ouderling van dienst  : Gerda Adolf 

 Organist   : Dick Meijer 

 Beamer en Geluid   : Onno Bart 

 Kinderdienst   : aanwezig 

 Oppasdienst   : Anke en Geeske Kluijt 

Collecte  : 1
e 
Diaconie, 2

e
 Jeugdwerk JOP, 

   3
e 
Kerkgebouw  

 

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

koffie, thee of een glas limonade.  

 

 

.  
 

 

 



  

VOORBEREIDING 

•    Orgelspel 

• Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 

•      Lied 287: 1 en 2 

• Bemoediging en groet 

•     Lied 837: 1 en 4 

• Gebed om ontferming 

•      Glorialied Lied 863: 1, 2, 5 en 6 

HET  WOORD 

• Gebed bij de opening van de Schriften 

• Kinderen gaan naar de kinderdienst 

• Lezing:  Jesaja 49, 1-7 

•      Lied 139b 

• Lezing: Matteüs 4, 12-22 

•      Lied 533: 1, 3 en 4 

 

• Uitleg en verkondiging 

•    Orgelspel 

•      Lied 531 

• De kinderen komen terug 

 

GEBEDEN  EN  GAVEN 
 

• Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
 

• Collecten 

TOT  SLOT 

•      Slotlied: Lied 838: 1, 2 en 3 

 

• Zending en zegen 

 

•    Orgelspel. 

 

Meeleven 

We leven mee met diegenen die in de komende periode onderzoeken 

moeten ondergaan en uitslagen verwachten. Onzekerheid en spanning 

kunnen je in de greep hebben. Anderen zijn afhankelijk van zorg en 

kampen met de gevolgen van ziekte en het ouder worden. Het valt dan 

niet mee te moeten accepteren dat het niet meer wordt zoals het was.  
 

We bidden dat een ieder, of je nu de zieke of de verzorgende bent, zich 

gedragen mag weten door Gods trouw: Hij laat nooit alleen! 

Lied 886 zingt er van:  

Abba Vader U alleen, U behoor ik toe 

U alleen doorgrondt mijn hart, U behoort het toe. 

Laat mijn hart steeds vurig zijn. U laat nooit alleen 

Abba Vader U alleen U behoor ik toe 
 

Allen een gezegende week gewenst en een warme groet, Gretha Bregman 
 

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

Mevr. E. Van Staaveren-Lammerts, i.v.m. haar 80
ste

 verjaardag 

 

Beroepingswerk (verwijzing naar Kerkblad) 

Omdat het beroepingswerk vertrouwelijk is, kan er helaas weinig 

informatie worden gegeven door de commissie. 

De commissie heeft tot taak advies uit te brengen aan de kerkenraad en is 

sinds oktober vorig jaar daar actief mee bezig. 

In het komende Kerkblad geeft de commissie meer uitleg over de globale 

aanpak en de stand van zaken.  

Namens de beroepingscommissie, Peter Mendrik, vz 

 

Gemeentelunch 

Vanmorgen is er vanaf 12.00 uur de gemeentelunch. 

Hebt u zich niet aangemeld en wilt u toch mee-eten? 

Van harte welkom. We delen graag met elkaar. 

Met een hartelijke groet, Heleen Broerse-Boterman 

 

De collecte op zondag 19 januari heeft opgebracht: 

Raad van Kerken € 290,15 

 

 

 

 

 

 

 


