
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

KERKBRIEF 
 

Protestantse gemeente 
te 

Halfweg-Zwanenburg 

 

 
 

       Zondag, 12 juli 2020   nr. 1664 

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

 Ouderling van dienst  : Annelies Klokman 

 Organist   : Arjen de Jong 

 Beamer / Geluid en beeld : Robert Reemer / Leo Bakker 

 Kinderdienst   : niet aanwezig 

 Oppasdienst   : niet aanwezig 

Schaal collecte uitgang  : 1e Diaconie, 2e Kerk 
 

Na de dienst is er helaas nog geen koffiedrinken.  

 

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

aan de geluidsinstallatie.  

 
De Zaaier, Vincent van Gogh 



  

 

Liturgie zondag 12 juli 
 

Orgelspel 

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 

We luisteren naar het aanvangslied:  

Lied 210 (God van hemel, zee en aarde)  

Bemoediging en groet 

Inleiding 

Gebed 

We luisteren naar muziek met tekst op de beamer:  

Lied 333 (Kom, Geest van God) 

Lezing: Mattheüs 13, 1-9. 18-23 

We luisteren naar muziek met tekst op de beamer:  

Lied 764 (Een zaaier ging uit om te zaaien) 

Verkondiging 

We luisteren naar muziek met tekst op de beamer:  

Lied 650 (De aarde is vervuld) 

Dankgebed en voorbeden 

Stil gebed 

Onze Vader 

Mededelingen over de collecten 

We luisteren naar het Slotlied:  

Lied 416 (Ga met God en Hij zal met je zijn) 

Zending en Zegen 

Orgelspel 

Collecteschalen bij uitgang: 1ste Diaconie, 2de Kerk 

 

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

Dhr. en mevr. Bos-Feenstra i.v.m. hun 66-jarig huwelijk  

Dhr. en mevr. De Graaf-Cuperus i.v.m. hun 55-jarig huwelijk 

 

Bedankt 

Hartelijk bedankt voor de bloemen die ik van de kerk heb gekregen. 

Ik geniet ervan. 

Mevr. L. Hofstra-Zuidweg. 

 

Kom binnen! 

De kerkdeuren mogen op zondagochtend al open, maar voor een zeer 

beperkt aantal mensen. Daarom zal in de maand juli de kerk ook open 

zijn op woensdagochtend van 10.00 – 12.00 uur.  

Een moment om even binnen te lopen, stil te zijn, tot rust te komen, te 

luisteren naar muziek, een kaarsje aan te steken. Ook kunt u een praatje 

maken met Ds. Wilma van Rijn en een vrijwilliger.  

U bent welkom op ieder moment, u hoeft hiervoor niet te reserveren. Wij 

nemen hierbij de coronamaatregelen in acht.  

 

De collectes van zondag 5 juli hebben opgebracht: 

Diaconie     € 142,75 

Kerk   € 109,60 

 

 

Reserveren voor het bijwonen van de dienst blijft 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: 06 34 87 11 73.  

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

voor de dienst in de week daaropvolgend. 
 

Kerkblad juli-augustus  correctie 

Bij de dienst op 16 augustus staat abusievelijk vermeld dat er dan het 

Heilig Avondmaal wordt gehouden. Dat is niet juist. 
 

Deze kerkbrief is verzorgd door Leo Kranenburg 

Kijk voor meer informatie op: www.protestantsekerkhalfweg.nl 

 

http://www.protestantsekerkhalfweg.nl/

