
  

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

Mevr. J.G. Bos-Feenstra, i.v.m. haar 85e verjaardag 

 

Zondagmiddagconcert met Engelse liederen 

Het Deens-Nederlandse duo Palle Fuhr Jørgensen & Roel Praas verzorgt volgende 

week zondag 9 februari in onze kerk een Zondagmiddagconcert. De pianist en 

bariton brengen liederen van befaamde Engelse componisten ten gehore, zoals 

Vaughan Williams, John Ireland en York Bowen. Stuk voor stuk prachtige 

voorbeelden uit de ongeëvenaarde Engelse zangtraditie. Deze liederen worden 

afgewisseld met pianosoli van onder andere Rachmaninoff.  

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. Komt u ook 

genieten van dit Zondagmiddagconcert? U bent van harte welkom. 

NB: de informatie over het concert in het Kerkblad van februari klopt qua 

programmering niet meer.  

Namens de Commissie Zondagmiddagconcerten, Ben Broerse 

 

Collecte werelddiaconaat: Goed boeren in een lastig klimaat in Oeganda 

In het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om voedsel te verbouwen. De 

regen valt steeds grilliger door de wereldwijde klimaatverandering. Soms is er 

droogte, soms staan de velden onder water. Samen met de Kerk van Oeganda 

steunt Kerk in Actie boerengezinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan. Ze 

leren nieuwe landbouwtechnieken en bewaren hun oogst beter. Ze vormen 

coöperaties en spaargroepen. Iedereen legt geld in en om de beurt kan iemand het 

hele bedrag gebruiken voor een grotere (landbouw)investering. Daarmee krijgen 

boerinnen en boeren de slagkracht om hun productie te verhogen. Ze maken 

energiezuinige ovens, planten bomen om erosie te voorkomen, leggen visvijvers 

aan en gaan bijen houden. Dat is goed voor mens èn natuur. Steunt u 

boerengezinnen in Noord-Oeganda via de collecte in de kerk, zodat ze droogte en 

overstromingen het hoofd kunnen bieden? Van harte bij u aanbevolen!  

Namens de ZWO-commissie, Ellen Oostwouder 

 

De collectes van zondag 26 januari hebben opgebracht: 

Diaconie    € 99,15;  JOP    € 73,00;   Gebouw     € 54,65 
 
De agenda voor de komende week: 

Maandag 03-02 19.30  uur Inleveren enveloppen actie Kerkbalans 

Dinsdag 04-02 v.a. 19.30 uur Gespreksbijeenkomst van 40ers en 50ers  

Woensdag  05-02 20.00  uur "InterNos" 

Zondag  09-02 10.00  uur ds. R.J. Bakker uit Amsterdam 

                            14.30  uur  Zondagmiddagconcert 
 
Deze kerkbrief is verzorgd door Cora Gerritse. 

Kijk voor meer informatie op: www.protestantsekerkhalfweg.nl 
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Zondag, 2 februari 2020   10.00 uur nr. 1641 
  

 Voorganger   : ds. H. van Popering 

 Ouderling van dienst  : Leo Kranenburg 

 Organist   : Hans Jütte 

 Beamer / Geluid   : Rob Piso / Leo Bakker 

 Kinderdienst   : aanwezig 

 Oppasdienst   : Marianne Kromhout 

Collecte  : 1e KiA Werelddiakonaat,  

    2e Kerk, 3e Kerkgebouw  
 

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

koffie, thee of een glas limonade.  

 

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

aan de geluidsinstallatie.  



  

VOORBEREIDING 

    Orgelspel 

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 

      Lied 93: 1, 2, 3 en 4 

Inkeer, Bemoediging en Groet 

Als inleiding op gebed om ontferming  

   Lied 1005 ‘Zoekend naar licht hier in het duister’ 

Gebed om ontferming    Lied 305: 1, 2 en 3 

 

HET  WOORD 

Gebed om de heilige Geest 

Kinderen gaan naar de kinderdienst 

1e Bijbellezing:  Psalm 63: 1 – 6 Lied 63: 3 

2e Bijbellezing: Matteüs 5: 1 – 16 Uit ‘Hoop van alle volken’ 

   Lied 79: Behoed en bewaar Jij ons lieve God’ 

1. Behoed en bewaar Jij ons, lieve God, 

 wijs Jij ons de goede wegen. 

 Wil in de woestijn het manna zijn, 

 omgeef Jij ons met jouw zegen. 

 Wil in de woestijn het manna zijn, 

 omgeef Jij ons met jouw zegen. 
 

2. Behoed en bewaar Jij ons, lieve God, 

 wees met ons in al het lijden. 

 Wees warmte en licht, een menslijk gezicht 

 nabij ons in donkere tijden. 

 Wees warmte en licht, een menslijk gezicht 

 nabij ons in donkere tijden. 
 
3. Behoed en bewaar Jij ons, lieve God, 

en geef geloof en vertrouwen: 

Een vlam die niet dooft, in vrede gelooft. 

geef dat wij daar zelf aan bouwen. 

Een vlam die niet dooft, in vrede gelooft. 

geef dat wij daar zelf aan bouwen. 
 

4. Behoed en bewaar Jij ons, lieve God, 

Omgeef Jij ons met jouw zegen. 

Wil in de woestijn een bron voor ons zijn 

en zet ons op nieuwe wegen. 

Wil in de woestijn een bron voor ons zijn 

en zet ons op nieuwe wegen. 
 

Uitleg en verkondiging 

    Orgelspel: Lento, Simon Landman 
 
      Lied 422: 1, 2 en 3 

GEBEDEN  EN  GAVEN 

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
 
Toelichting op de Kerk-In-Actie collecte door Petra d.m.v. Powerpoint-

presentatie 
 
Collecte   De kinderen komen terug uit de kinderdienst  

en halen de deelspaardoosjes t.b.v. het Werelddiaconaat op 

TOT  SLOT 

    Lied 416 ‘Ga met God en hij zal met je zijn’ 

Zegen 

   Orgelspel. 
 
***************************************************************************
Meeleven 
Mw. van Houwelingen verbleef ruim een week in het ziekenhuis i.v.m. 

benauwdheidsklachten. Als alles goed is gegaan is zij nu weer thuis. We 

bidden voor haar dat zij de bescherming van de Allerhoogste mag ervaren 

en wensen haar moed en kracht toe. 

Mw. Prins-Huisman verblijft op het moment van dit schrijven nog in het 

ziekenhuis waar zij is opgenomen voor een behandeling. We hopen met 

haar dat dit mag slagen en het de verwachte verlichting brengt. We 

wensen haar Gods sterkte daarbij! 

Mw. Daman-Bernhard werd afgelopen week opgenomen in het 

verpleeghuis. Zij is getroffen door een ooginfarct en heeft haar zicht 

verloren. Een heel verdrietige situatie waarin wij haar opdragen aan God 

en vragen om Zijn Licht in het donker.  

Onder u zijn er die goede uitslagen ontvingen waarvoor dankbaarheid is. 

Anderen wachten nog op onderzoeken, uitslagen of behandelingen. Ook 

hen wensen wij Gods sterkte en zegen.  

Graag deel ik met u de volgende dichtregel van Sytze de Vries: 
Liefelijk Licht, brand als een stille wacht, want in uw stralen vind ik mijn kracht. 

Doof dan niet uit, maar wees mijn licht, glans van Gods aangezicht….. 

Een warme groet! Gretha Bregman-Hoving 


