
  

Mogelijkheden om kerkdiensten te beluisteren via internet zijn: 

Een oude kerkdienst van onze PG gemeente via kerkdienst gemist: 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/925/events.  

 

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 28 juni 10.00 uur 

voorganger: ds. Engele Wijnsma 

Liturgie voor de Tweede Zondag van de Zomer 

Thema: ‘Pas op: Deze zomer loslopende Christenen!‘ 
 
Voor de viering klinkt: Fantasie “in vrijen stijl” en Adagio (G.W. Derx) 

Welkom    ‘Ken je mij’ (Trijntje Oosterhuis) 

Gezongen Bemoediging & Groet 

Inleiding op de Viering ‘Ere zij aan G’D de ouder’ (Trix van Os)  

Evangelie naar Mattheus 20: 1-16 ‘Het is stil in Amsterdam’ (R. Shaffy) 

‘Gedicht’ (Gabriël Smit)    Lied 830 

Overdenking   ‘Duetto, opus 38 Nr. 6’ (Felix Mendelssohn) 

Gebeden & Gezongen ‘Onze vader’   Lied 1006 

Mededelingen & Gaven   Lied 423  

Tijdens de collecten zingt Guido Lamm  

  ‘Het land van de Toekomst’ (Jules de Corte) 

Zending & Zegen    Amen, amen, amen 

Uitleidend orgelspel: Allegro Spirituoso “voor het volle werk” (G.W. Derx) 

 

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 28 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. Gert van de Meeberg voor.  

Meer informatie vindt u op pgderank.nl. 
 

 

Deze Kerkbrief is verzorgd door Cora Gerritse  

In de maand juli verzorgt Leo Kranenburg de Kerkbrief. 

Kijk voor meer informatie op: www.protestantsekerkhalfweg.nl 
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       Zondag, 28 juni 2020   nr. 1662 

 
In de periode tot eind juni zijn er speciale Kerkbrieven. Er zijn geen 

kerkdiensten vanwege het coronavirus.  

 

Wat gaat niet door vanwege de coronacrisis, wel diensten in juli!:  

 De kerkdiensten in juni  

 Alle activiteiten in juni. Wel worden enkele vergaderingen weer 

opgestart met inachtneming van de corona richtlijnen. 

 Op 5 juli starten wij weer met kerkdiensten. Reserveren is wel 

noodzakelijk. Informatie daarover vindt u in deze Kerkbrief en 

in het Kerkblad van juli/augustus. 

 Diensten zijn dan te volgen in woord en beeld! 

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/


  

De bloemen zijn gebracht bij: 

Mevrouw C.J. Monster-van Oeveren, i.v.m. haar 91e verjaardag 
 

Bedankjes 

Bedankt voor alle kaarten en berichten die we van jullie ontvingen voor 

onze bruiloft op 19 juni. Gezellig om zoveel post te ontvangen! Ondanks de 

beperkingen hadden we een geweldige dag met mooi weer en hebben we 

genoten van alles. Volgend jaar op 19 juni volgen nog de kerkelijke 

inzegening en de receptie, we kijken ernaar uit.  

Hartelijke groeten van ons, 

Dick & Petra Meijer-Mendrik, Demy en Melissa 
 
Hartelijk dank voor de mooie bloemen en kaarten die wij ter gelegenheid 

van ons 55-jarig huwelijk mochten ontvangen.Hoewel het kerkelijk leven in 

beperkte mate weer op gang komt, zult u ons voorlopig nog missen. We zijn 

niet bang, maar erg voorzichtig. 

Een warme groet voor u allen, Henk en Thea Swager 
 
Meeleven 

Op zaterdagavond 13 juni 2020 overleed mw. Cathalina (Lien) van 

Houwelingen. Zij werd 94 jaar. Na een leven aan de Houtrakkerweg 

woonde ze de laatste jaren van haar leven in “Eigen Haard”. Lien was een 

zeer betrokken lid van de gemeente en zette zich in haar jongere jaren ook 

altijd in voor de gemeente. Ze zorgde onder andere jaren voor 

gekalligrafeerde doopkaarten. In de laatste maanden van haar leven waren 

de kerkdiensten op televisie en de Kerkbrieven haar lichtpuntjes, want wat 

miste ze de bezoekjes van velen! Op vrijdag 19 juni hebben we, na een 

dankdienst voor haar leven, Lien begraven op de begraafplaats in 

Zwanenburg. We wensen haar broer, (schoon)zussen, nichten en neven en 

allen die Lien zullen missen, Gods sterkte in deze en komende dagen.  
 

Nieuws van de bazaarcommissie. 

Donderdagmorgen 2 juli kunt u tussen 09.30 en 10.30 uur spullen inleveren 

voor de bazaar. U kunt de spullen in de opslag zetten. Als er mensen zijn, 

houdt u zich aan de afgesproken 1,5 meter. 

De bazaar die gepland staat op zaterdag 3 oktober gaat door het corona 

virus niet door. Wij hopen op een later tijdstip een inhaalslag te maken. 

Voorlopig verkopen wij op een moderne manier en dat gaat heel goed. 

Nu de regels soepeler worden hopen wij u binnenkort weer te ontmoeten. 

Hartelijke groet namens de bazaarcommissie,  

Margreet Smit  

Kerkdiensten vanaf zondag 5 juli 

Gebruiksprotocol kerkgebouw, hieronder leest u het 2
e
 deel.  

 

Diensten vanaf 5 juli 

- Bij de ingang staat de 1
ste

 coördinator (meestal Janneke Stoffels), daar   

meldt u zich. Zij vraagt u naar eventuele klachten en streept uw 

aanwezigheid op de deelnemerslijst aan. 

- Binnen de kerk staan bij de deur en in de koffieruimte 1½ m strepen om 

voldoende afstand te kunnen houden. 

- In de koffieruimte staat bij de ingang handgel om uw handen te 

desinfecteren. 

- U loopt daarna door naar de kerkzaal. 

- Daar is de 2
de

 coördinator aanwezig. Die wijst u uw stoel aan. Volg 

daarbij de looplijnen en zijn/haar aanwijzingen. 

- De consistorieruimte mag worden gebruikt door maximaal 4 personen. 

Dat zijn de voorganger, de ouderling van dienst en 2 afgevaardigden van 

de diaconie en college van kerkrentmeesters. 
 
Na de dienst 

- De voorganger en de ouderling van dienst gaan op het podium (op 1½ 

m) bij de uitgang staan. 

- De 2
de

 coördinator geeft aan wie de kerk kan verlaten.  

- U groet de voorganger en de ouderling van dienst en verlaat, na de 

collecte, via de koffieruimte de kerk. 

- De 1
ste

 coördinator Janneke Stoffels houdt hier toezicht, volg indien 

nodig haar aanwijzingen op. 

- U kunt de handgel bij het verlaten van de kerk opnieuw gebruiken. 

- Blijf buiten niet staan praten om filevorming buiten te vermijden. 
 

Toilet bezoek 

Mocht een toiletbezoek toch nodig zijn, dan kunt u gebruik maken van 

handgel op de balie bij de keuken. Er kan gebruikgemaakt worden van 2 

wc’s. In de wc’s staan keukenrollen om uw handen af te kunnen drogen. 
 

Reserveren voor het bijwonen van de dienst is noodzakelijk!  
Reserveringen voor de eerstvolgende kerkdienst zijn mogelijk vanaf 

maandag 12.00 uur t/m vrijdag 12.00 uur. Dit kunt u telefonisch doen bij 

onze scriba Heleen Broerse..  

Als alle ruimte al bezet mocht zijn, dan komt u als eerste in aanmerking 

voor de dienst in de week daaropvolgend. 


