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.

KERKBRIEF

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.

Protestantse gemeente
te
Halfweg-Zwanenburg

PKN Ruïnekerk Bergen zondag 14 juni 10.00 uur
voorganger: ds. Engele Wijnsma
muziek: Gerrie Moot, Marjoleine Fuchs, Robert Valter & Leo Maubach
(zang, piano en gitaar)
Liturgie zie elders in de Kerkbrief
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 14 juni 2020 om 9.30 uur
U bent van harte welkom deze dienst mee te luisteren via
https://www.pgderank.nl/erediensten/meeluisteren-via-internet/.
In deze dienst gaat ds. Gonja van ’t Kruis voor.
Meer informatie vindt u op pgderank.nl.
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Intrededienst ds. Wilma van Rijn
Om 15.00 uur
In de periode tot eind juni zijn er speciale Kerkbrieven. Er zijn geen
kerkdiensten vanwege het coronavirus.

Deze Kerkbrief is verzorgd door Cora Gerritse.
Kijk voor meer informatie op: www.protestantsekerkhalfweg.nl

Wat gaat niet door vanwege de coronacrisis:
 Alle kerkdiensten in juni met uitzondering van de intrededienst
vanmiddag om 15.00 uur van ds. Wilma van Rijn
(alleen voor genodigden)
 Alle activiteiten in juni. Wel worden enkele vergaderingen weer
opgestart met inachtneming van de corona richtlijnen.

Intrededienst ds. Wilma van Rijn zondag 14 juni om 15.00 uur
Zondagmiddag zal er voor het eerst in 3 maanden een dienst worden
gehouden in onze kerk. Het is een bijzondere dienst in een bijzondere tijd.
Een intrededienst van een predikant in onze gemeente is iets speciaals. Aan
een herderloze periode komt een eind. Helaas kunnen wij er niet als hele
gemeente bij aanwezig. Dat is erg jammer! Wel kunnen we melden dat
Onno Bart erin is geslaagd om een nieuwe camera te installeren, zodat wij
niet alleen geluid de ether in kunnen zenden, maar vanaf nu ook de beelden
die erbij horen. Wij zijn blij dat dit is gerealiseerd. Ds. Wilma van Rijn is al
aan de camera gewend geraakt in Den Helder, wij als gemeente zullen er
ongetwijfeld ook snel vertrouwd mee gaan raken.
De link naar kerkdienstgemist is
https://kerkdienstgemist.nl/stations/925/events
Namens het moderamen en met vriendelijke groet, Leo Kranenburg
Bloemengroet: De bloemen van deze week zijn voor ds. Wilma van Rijn
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
Bedankt
Blij verrast waren wij met de bloemen die we vorige week kregen. Het is
een schitterend boeket en in deze ‘thuisperiode’ genieten wij er van. We
danken vele gemeenteleden voor de telefoongesprekken en de kaarten die
wij in de afgelopen periode hebben ontvangen. Zo houden we toch contact.
We wensen u allen sterkte om, in deze bijzondere tijd, door te gaan.
Hartelijke groeten, Jaap en Gerda Kortenoeven-Keddeman
Kerkdiensten vanaf zondag 5 juli
Vanaf 1 juli zijn weer kerkdiensten toegestaan met 100 aanwezigen. We
zijn 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 deze maand over gaan inlichten. Maar aan een reserveringssysteem valt helaas niet te ontkomen.
Namens het moderamen en met vriendelijke groet, Leo Kranenburg

Onderwerp: Zing je ook the Blessing uit over Nederland? Doe mee!
Wat zou het gaaf zijn om The blessing over Nederland uit te zingen en
God groot te maken!! In dit onzekere jaar 2020 hebben we Gods zegen
des te harder nodig in Nederland (en wereldwijd!)
Wereldwijd wordt Gods Zegen al over veel landen uitgezongen. Wat
gaat er Kracht vanuit als we dit ook over Nederland uit gaan zingen. (Op
YouTube zijn al veel mooie video's te vinden)
Zing je mee? Neem (thuis) in een stille ruimte een video op waarin je
The Blessing in het Engels zingt (voor het tempo zie onderstaande link):
https://vimeo.com/423216765
Wachtwoord: zegen2020
Probeer de kwaliteit van de video en geluidsopname (met alleen zang) zo
optimaal mogelijk op te nemen. Mocht je extra gemotiveerd zijn mag je
ook de Nederlandse versie inzingen. Dan zullen we bepaalde passages in
het Nederlands invoegen. Deel je opname voor 15 juni 2020 met
theblessingnetherlands@gmail.com
Graag in een verborgen youtube link die we kunnen downloaden.
Deel deze oproep met je muzikale (interkerkelijke) vrienden.
Ps. Tip, zing met een oortje of koptelefoon. Met velen staan we sterk.
Gods zegen! Bas, Sieneke en Joanne, The Blessing Netherlands
Ruïnekerk Bergen
Liturgie voor de 1e Zondag na Trinitatis
Thema: ‘Eskimo’s in de Bijbel’
Voor de viering klinkt: Ouverture uit de 1e Orkestsuite (BWV 1066)
van J.S. Bach (1685-1750)
Welkom
‘Het dorp’
Gezongen Bemoediging & Groet
Inleiding op de Viering
‘De Roos’
Gedicht ‘Iktsuarpok’ (Dorien Dijkhuis)
‘O, lord hear my prayer’ 1, 2 en 3 (uit:Taizé)
Lezing
‘Een vriend zien huilen kan ik niet’
Overdenking
Lied 832 (driewerf)
Gebeden & Gaven
Lied 425 (bis)
Tijdens de collecten zingt ons kwartet ‘How sweet it is’ van James Taylor

Zending & Zegen
Amen, amen, amen
Uitleidend orgelspel: Dansen uit de 1e Orkestsuite van J.S. Bach

LITURGIE
INTREDEDIENST
DS. WILMA VAN RIJN

De intrededienst is te volgen via onderstaande link
https://kerkdienstgemist.nl/stations/925/events
Vanaf vandaag worden de diensten niet alleen uitgezonden
met geluid maar ook met beelden!

Kijk voor meer informatie op: www.protestantsekerkhalfweg.nl
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Voorgangers
Ouderling van dienst
Diaken
Kerkrentmeester
Organist en pianist
Beamer en geluid
Collecte (bij de uitgang)

Ds. Margriet van de Bunt en
ds. Wilma van Rijn
Leo Kranenburg
Gea Kranenburg
Peter Mendrik
Dick Meijer
Onno Bart
Diaconie en Kerk

Liturgie Intrededienst Ds. Wilma van Rijn
Orgelspel bij binnenkomst

Vredegroet
Voorganger:

De vrede van de Heer zij altijd met u.

Gemeente:

En met uw geest.

BEGINNEN
Welkom en mededelingen door ouderling van dienst
ROND HET WOORD
Diaken steekt de paaskaars aan en de tafelkaarsen
Lezing: Lucas 9: vers 1-6
Zingen: 287 1, 2 en 5 Rond het licht dat leven doet.
Bemoediging en groet

Lied: 816 Dat wij onszelf gewonnen geven 1, 2 en 4
(Orgel)

Inleiding

Overdenking
Lied: Take me as I am (video)

Lied: 904 Beveel gerust uw wegen. (video)
Gebed

DELEN

SAMEN VERDER

Gebeden

Presentatie
Door voorzitter Leo Kranenburg en consulent Bert Griffioen

Collecte Diaken geeft uitleg over collecte na afloop van de dienst.
GEZEGEND OP WEG

Opdracht
Slotlied: 821 Dat de weg naar je toekomt (video)
Geloften
Zegen
Verbintenis
Welkomswoordje door de voorzitter
Lied 362 1 en 2 Hij die gesproken heeft
Ds. Wilma van Rijn neemt de dienst over van ds Margriet van de Bunt

