Mobiel telefoonnummer predikant
Naast de e-mail, voordeur en vaste telefoon (zie kerkblad) ben ik nu ook per
mobiele telefoon bereikbaar. Appen en zelfs videobellen (met whatsapp) is
dus nu ook mogelijk. Neem gerust contact met mij op. Ook als u mij wilt
uitnodigen voor een kopje thee. Het nummer is 06- 2363 8219.
Woensdagochtend inloopmorgen verlengd.
Elke woensdagochtend wandelen enkele mensen binnen kennis te maken,
om een kaarsje te branden en de kerk weer eens van binnen te zien.
Juist voor hen die de grote groep op zondagochtend te risicovol vindt is
deze ochtend prettig: het blijft rustig, afstand bewaren gaat goed.
Ook voor mij is het fijn om op een ontspannen manier de gemeenteleden zo
te leren kennen! Daarom verlengen we deze ochtenden t/m 12 augustus en
wie weet na mijn vakantie ook nog.
Ds. Wilma van Rijn

KERKBRIEF
Protestantse gemeente
te
Halfweg-Zwanenburg

De collectes van zondag 19 juli hebben opgebracht:
Diaconie € 94,70;
Kerk € 111,65
Agenda
Woensdag 29 juli
Zondag 2 augustus

10.00 uur
10.00 uur

Kom Binnen! (tot 12.00 uur)
ds. A. Noordijk 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.

Zondag, 26 juli 2020

nr. 1666

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.

Voorganger
Ouderling van dienst
Organist
Beamer / Geluid en beeld
Vocale begeleiding

: mevr. ds. Miekie Myburgh
: Heleen Broerse
: Dick Meijer
: Onno Bart
: Petra Mendrik, Gré Gijzen
en Louis Otto
: niet aanwezig
: niet aanwezig
: 1ste Diaconie, 2de Kerk

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!

Na de dienst is er helaas nog geen koffiedrinken.

Deze kerkbrief is verzorgd door Leo Kranenburg
Cora Gerritse zal in augustus de kerkbrief verzorgen
Kijk voor meer informatie op: www.protestantsekerkhalfweg.nl

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

Kinderdienst
Oppasdienst
Schaal collecte uitgang

VOORBEREIDING

Overdenking

Orgelspel

Orgelspel

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
Gemeente gaat staan

Zang

Woorden op de drempel van de viering
Oud. God staat op, Zijn vijanden worden verstrooid,
zijn haters vluchten voor zijn aangezicht.
Gem. Geprezen zij de Heer.
Dag aan dag draagt Hij ons:
Die God is ons heil.
Lied 217: 1, 2 en 3 – De dag gaat open ….

Zang

Inkeer, Bemoediging en Groet
Vg.: Onze hulp is de Naam van de Heer
Gem. Ik-Zal-Er-Zijn is Zijn Naam
Vg.
Hij is het Die ons ziet en hoort, Die weet wat ons drijft.
Gem. God van alle begin
Vg
Hij heeft ons naar zijn beeld en gelijkenis geschapen.
Gem. Amen
Vg
Genade zij u….
Gemeente gaat zitten
Lied 217: 4 en 5 – Wilt Gij vandaag….

Zang

Gebed om ontferming
Lied 117a – Gij volken loof uw God en Heer…

Glorialied

HET WOORD
Gebed om hulp bij het verstaan van het Woord
Eerste Testament

Jeremia 20:7-13

Tussenspel
Tweede Testament Matt. 10: 16-20, 27-32
Zang

Lied 333: – Kom Geest van God… (3x)

Lied 981:1, 2 en 5 – Zolang er mensen
GEBEDEN EN GAVEN

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Collecte aankondiging
GEZEGEND OP WEG
Slotzang (staande) Psalm 103: 1, 5 en 9 – Zegen mijn ziel ….
Zegen met uitgesproken ‘Amen’
Orgelspel.
Collecteschalen bij uitgang: 1ste Diaconie, 2de Kerk
*********************************************************
Medeleven
We hebben met elkaar te delen dat 16 juli 2020 Tini Daman is overleden
op 85-jarige leeftijd.
Tini was een vrolijke, lieve en belangstellende vrouw. Ze was jarenlang
een trouw gemeentelid en heeft veel gedaan voor het ouderen diaconaat.
De laatste jaren waren erg zwaar voor Tini, haar zicht en gehoor werden
steeds slechter. De afscheidsdienst heeft vrijdag in besloten kring
plaatsgevonden in de aula op de begraafplaats in Zwanenburg.
We gedenken haar naam in het vertrouwen dat ze nu mag rusten
in de liefdevolle armen van de Eeuwige God.
Ds. Wilma van Rijn
De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij
Mevr. P.T.J. Agterhof - v.d. Schaaf i.v.m. haar 80ste verjaardag
Welbedankt
Hartelijk dank voor de mooie bos bloemen!! ( die we van de kerk) ter
gelegenheid van ons 55-jarig huwelijk kregen!! Ook voor de e-mails,
gebed, telefoontjes en planten bedankt. Het heeft ons veel goed gedaan!!
Vriendelijke groet van Gellius en Jeanne Joustra

