
  

Mogelijkheden om kerkdiensten te beluisteren via internet zijn: 

Een oude kerkdienst van onze PG gemeente via kerkdienst gemist: 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/925/events. Hier staan de diensten van 

de laatste 52 weken op die in onze kerk zijn gehouden. 
 
Wekelijkse meditaties namens De Protestantse Kerk op televisie 

De Protestantse Kerk verzorgt in samenwerking met de EO elke zondag 

meditaties op televisie. Deze worden uitgezonden op NPO2 om 9.20 uur. 
 
PKN Ruïnekerk Bergen zondag 7 juni 10.00 uur 

voorganger: ds. Engele Wijnsma 

muziek: Bodhi Geerlings (zang & gitaar) 

  Liturgie voor Zondag Trinitatis (=Drie-eenheid)  

Thema: ‘Van ophouden weten’ 

Orgelspel: “Allein Gott in der Höh sei Ehr” (Lied 302) van J.S. Bach  

Welkom       ‘Start it all over again’ (Heidi Talbot) 

Gezongen Bemoediging & Groet      

Inleiding op de Viering     ‘Donde voy’ (Tish Hinojosa)  

Evangelie naar Mattheus 28: 16-20 ‘Veni creator spritus (uit: Taizé, driewerf) 

Gedicht ‘Tijd’ (Rutger Kopland)      ‘There is no night’ (Jimmy MacCarthy) 

Overdenking   Lied 706 : 1, 3 en 4    

Gebeden & Gaven        Lied 705 : 1, 3 en 4 

Tijdens de collecten zingt Bodhi ‘Colores’, een Spaans lenteliedje 

Zending & Zegen            ‘Amen, amen, amen’  

Orgelspel: Postludium “Nun danket alle Gott”  

       (Lied 704) van J.G. Schneider  
 
De dienst is te volgen via : https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21484 

De viering is ook te volgen via het kanaal van Studio Ruïnekerk: 

https://youtu.be/nr6GIgosABo (live of later).  

PG gem. De Rank Nieuw-Vennep zondag 7 juni 2020 om 9.30 uur 

Dit is een online kom-in-de-kringdienst. U en jij zijn van harte welkom deze 

dienst mee te luisteren via 

https://www.pgderank.nl/erediensten/meeluisteren-via-internet/.  

In deze dienst gaat ds. Gert van de Meeberg voor. Deze dienst zal een aantal 

interactieve elementen bevatten. 

Meer informatie vindt u op pgderank.nl. 
 
Deze kerkbrief is verzorgd door Cora Gerritse 

Kijk voor meer informatie op: www.protestantsekerkhalfweg.nl 
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In de periode tot eind juni zijn er speciale kerkbrieven. Er zijn geen 

kerkdiensten vanwege het coronavirus.  

 

Wat gaat niet door vanwege de coronacrisis:  

• Alle kerkdiensten in juni met uitzondering van de intrededienst 

van ds. Wilma van Rijn op 14 juni (15.00 uur)! 

• Alle activiteiten in juni. Wel worden enkele vergaderingen weer 

opgestart met inachtneming van de corona richtlijnen. 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/925/events
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21484
https://youtu.be/nr6GIgosABo
https://www.pgderank.nl/erediensten/meeluisteren-via-internet/
http://www.protestantsekerkhalfweg.nl/


  

Geboortebericht 

Op 28 mei is geboren Nina van Boxel. Ze is de dochter van Wouter en 

Lianne van Boxel en zusje van Noud en Isa. 

Nina is een kleindochter van Jacques en Janneke Stoffels. 

Heel hartelijk gefeliciteerd en heel veel geluk toegewenst. 

Met een hartelijke groet, Grietje Monster. 

 

Tot 14 juni is Gretha Bregman-Hoving beschikbaar voor crisispastoraat en 

uitvaarten. U kunt in voorkomende gevallen contact opnemen met de 

wijkouderling of de contactpersoon.  
 

Bloemengroet  

De bloemen van deze week zijn gebracht bij: 

Dhr. en mevr. Kortenoeven - Keddeman 
 
Er is een witte roos gebracht bij Lianne en Wouter van Boxel - Stoffels 

i.v.m de geboorte van hun dochter Nina.  

 

Collecte voor diaconie en kerk 

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

over maken. Alvast hartelijk dank! 

Naar de Diaconie  : NL 30 RABO 0324 6670 51 o.v.v. collecte 

Naar de Kerkrentmeesters : NL 21 RABO 0324 6648 85 o.v.v. collecte 

 

KiA collectes 

In de afgelopen 2 weken stonden er KiA collectes op het 

collecterooster. Wij zijn die helaas vergeten te melden in de kerkbrief. 

Hierbij alsnog de informatie hierover. 

COLLECTE KERK IN ACTIE (WERELDDIACONAAT) 

24 mei: Oeganda - Nieuwe kansen voor straatkinderen 

In de Oegandese hoofdstad Kampala leven duizenden kinderen op 

straat. Ze worden hier door volwassenen neergezet om te bedelen. Ze 

gaan niet naar school, worden uitgebuit en mishandeld. Kerk in Actie 

werkt samen met drie organisaties die dit probleem aanpakken. Zij 

vangen straatkinderen op, proberen hen te herenigen met hun familie, 

zorgen dat ze weer naar school gaan en werken aan preventie in het 

gebied waar veel van deze kinderen vandaan komen. Geef 

straatkinderen een nieuwe kans via deze collecte. 

U kunt uw gift overmaken op NL 89 ABNA 0457 457 457, t.n.v. Kerk 

in Actie o.v.v. straatkinderen Oeganda. 

 

PINKSTEREN: COLLECTE KERK IN ACTIE PINKSTERZENDING 

31 mei: Marokko - Steun in de rug voor jonge open kerk 

In Marokko is het niet toegestaan om christen te zijn, behalve voor niet-

Marokkanen. Steeds meer migranten willen via de woestijn en Marokko 

Europa bereiken, maar stranden in dit Noord-Afrikaanse land. Velen 

zijn christen. Ook komen steeds meer christenen uit andere Afrikaanse 

landen in Marokko studeren. Hierdoor groeit de kerk in Marokko. Deze 

kerk leidt predikanten en leken op, bevordert de dialoog tussen 

verschillende religies en culturen en biedt hulp aan gestrande migranten 

die, vaak slachtoffer van mensenhandel, getraumatiseerd en totaal 

berooid zijn. Kerk in Actie steunt dit werk. Collecteert u juist met 

Pinksteren mee voor deze kleine maar groeiende kerk in Marokko? 

U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken op rekening NL89 

ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. Kerk Marokko 
 
Ook is het mogelijk om uw gift over te maken op de rekening van onze 

Diaconie:  

NL 30 RABO 0324 6670 51 o.v.v. resp. “Straatkinderen Oeganda” dan wel 

“Kerk Marokko” 

 

Kerkdiensten vanaf zondag 5 juli 

Vanaf 1 juli zijn weer kerkdiensten toegestaan met 100 aanwezigen. We 

gaan bezig om deze aan de hand van het verschenen PKN protocol voor te 

bereiden. Onze kerkgebouw is echter te klein om op basis van de 1½ meter 

richtlijn en de andere richtlijnen 100 mensen te kunnen herbergen. Hoe we 

de diensten gaan inrichten en met hoeveel aanwezigen, daar zullen wij u in 

de loop van juni over gaan inlichten.  


