
  

 

Hartelijk dank! 

Op zondag 5 juli kwamen Margarita en Klaas v/d Berg een prachtige bos 

bloemen uit de kerk brengen voor mijn 80e verjaardag. We hebben daar erg 

van genoten, ook van de andere blijken van belangstelling en meeleven, 

waarvoor ook nog mijn dank. Met vriendelijke groet, Jan de Waal 
 

De collectes van zondag 12 juli hebben opgebracht: 

Diaconie  € 49,50;   Kerk:  € 34,80 
 

Verjaardagsfonds 

Wij kregen bericht van dhr. en mevr. Swager dat zij helaas per direct zijn 

gestopt als contactpersoon voor het verjaardagsfonds. We zijn dankbaar 

voor de lange periode dat zij zich hiervoor hebben ingezet. Het betekent wel 

dat het deel van onze Protestantse gemeente dat zij onder hun hoede hadden 

op dit moment geen felicitatie thuis krijgt. Wij proberen daar een oplossing 

voor te vinden. Het zou fijn zijn als er 2 of 3 gemeenteleden zijn die deze 

taak over zouden willen gaan nemen. Er kan dan en nieuwe verdeling 

worden gemaakt samen met een drietal andere gemeenteleden die hier actief 

mee zijn. Ik hoor graag van u. Met vriendelijke groeten, Leo Kranenburg 
 

Agenda 

Zondag 26 juli  10.00 uur mevr. ds. M. Myburgh uit Amsterdam 
 

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. 
 

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. 
 

Collecte voor diaconie en kerk 

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

over maken naar:  

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

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

Alvast hartelijk dank! 
 

Deze kerkbrief is verzorgd door Leo Kranenburg 

Kijk voor meer informatie op: www.protestantsekerkhalfweg.nl 
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       Zondag, 19 juli 2020   nr. 1665 
 

 Voorganger   : mevr. ds. Wilma van Rijn 

 Ouderling van dienst  : Grietje Monster 

 Organist   : Hans Jütte 

 Beamer / Geluid en beeld : Rob Piso / Melissa Sieraad 

 Vocale begeleiding  : Cocky van der Gugten,  

  Renske Jonker en Louis Otto 

 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.  

http://www.protestantsekerkhalfweg.nl/


  

 

Thema: Groeikracht 

Muziek: J.P. Kellner Was Gott tut, das ist wohlgetan. 

BEGINNEN 

Mededelingen ouderling 

Gemeente gaat staan 

Bemoediging en groet 

Onze hulp is in de naam van de Ene God,  

Gem: Die hemel en aarde gemaakt heeft.  

Vg: Die trouw is in de eeuwigheid, 

Gem: En niet loslaat wat zijn hand ooit gemaakt heeft. 

Genade zij u en vrede, van God de Vader, en van Jezus Christus, in de 

Eenheid met de Heilige Geest 

Allen: Amen  

Gemeente gaat zitten.   

Inleiding 

Gebed  

Lied: 216 Dit is een morgen 

LEZEN  

Lezing: Psalm 146: 5- 9 

Vg: Dit is het Woord van God en mensen.  

Gem: Wij danken God 

Lied: 146C 1,7 Alles wat adem heeft 

Evangelielezing Matteus 13: 31-35 

Vg: Dit is het Woord van God en mensen.  

Gem: Wij danken God 

Lied: 923 Wil je wel geloven dat het groeien gaat. 

 

Overdenking 

Muziek G.Fr. Händel (1685-1759) Sarabande uit Hoboconcert 

DELEN  

Dankgebed/voorbeden/stilgebed 

Onze Vader 

Collecte-aankondiging  

GEZEGEND OP WEG 

Slotlied: 425 Vervuld van uw zegen.  

Gemeente gaat staan  

Zegen  

Gem: Amen 

Muziek A. Guilmant (1837-1911) Parafrase over À toi la gloire,  

(tekst: E.Budry,(1884-1934, mel: G.Fr. Händel ). 
 

********************************************************* 

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

Dhr. en mevr. Joustra - van Duijn, i.v.m. hun 55-jarig huwelijk. 
 

Bedankt 

Wij waren blij verrast door het mooie boeket bloemen die we kregen van 

de Protestantse gemeente voor ons 55-jarig Huwelijks jubileum. 

Hartelijk bedankt daarvoor. 

Met vriendelijk groet, D. de Graaf en T. de Graaf-Cuperus. 
 

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 mij, 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.  

Met vriendelijke groet, ds. Wilma van Rijn 


