
  

 

 

Hartelijk bedankt 

Afgelopen zondag kreeg ik de bloemen uit de kerk. Ik ben daar heel blij 

mee en wil u dan ook daar hartelijk voor bedanken. 

Vriendelijke groet van Dina v.d. Werff 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda voor de komende week 

Woensdag  12-08 10.00 – 12.00 uur Kom binnen!  

Zondag  16-08 10.00  uur        ds. Wilma van Rijn 

 

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 Cora Gerritse. 

Kijk voor meer informatie op: www.protestantsekerkhalfweg.nl 
 

 

 

KERKBRIEF 
 

Protestantse gemeente 
te 

Halfweg-Zwanenburg 

 

 
 

       Zondag, 9 augustus 2020 10.00 uur nr. 1668 
 

 Voorganger   : Proponent Marijke Gehrels 

 Ouderling van dienst  : Annelies Klokman 

 Organist   : Dick Meijer 

 Beamer / Geluid en beeld : Onno Bart 

 Vocale begeleiding  : Renske Jonker-Vrooland,  

       Cocky van der Gugten en Louis Otto  

 Kinderdienst   : niet aanwezig 

 Oppasdienst   : niet aanwezig 

Schaal collecte uitgang  : 1ste  Diaconie, 2de 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/


  

 

 

VOORBEREIDING 

Orgelspel 
 

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 

 

Aanvangslied 25: 7, 10 “Gods verborgen omgang vinden” 

 

Stil gebed, bemoediging en groet 

 

Kyriëgebed  

 

Glorialied 825: 1, 5 “De wereld is van Hem vervuld” 

 

HET  WOORD 

Gebed om de Heilige Geest 

 

Bijbellezing Exodus 34: 1 - 10 

 

Lied 906: 1, 2 “God is tegenwoordig” 

 

Uitleg en verkondiging 

Orgelspel 

 

Lied 86: 5, 2 “Gij zijt groot en zeer verheven” 
 

 

DIENST VAN DE GEBEDEN 

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

Collecte aankondiging  

 

TOT SLOT 
 

Slotlied 416: 1, 2, 4 “Ga met God en Hij zal met je zijn” 

 

Zegen met uitgesproken ‘Amen’ 

Orgelspel 
 

 

Collecteschalen bij uitgang: 1ste Diaconie, 2de Kerk 

 

Wel en wee 

Er kan en mag steeds meer, maar er zijn ook nog veel mensen die vooral 

thuis blijven. Een telefoongesprek, een kaartje of even zwaaien bij het 

raam wordt nog steeds heel erg gewaardeerd.  
 
Mevrouw Wolse- de Rooij is in afwachting van een operatie op 17 

augustus. Wij bidden haar kracht en vertrouwen toe.  
 
Kent of bent u iemand die behoefte heeft aan pastoraal contact?  

Neem dan vooral contact op met de pastoraal ouderlingen of predikante, 

06- 2363 8219.  

Ds. Wilma van Rijn  

 

Woensdagochtend inloopmorgen 

Ook komende woensdagochtend bent u tussen 10.00 en 12.00 uur in de 

kerk welkom om 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. 

 

Vakantie ds. Wilma van Rijn 

We wonen al bijna twee maanden in Halfweg. Het was een tijd van veel 

nieuwe ervaringen, veel eerste indrukken. Van 17 t/m 30 augustus heb ik 

vakantie. U kunt in die periode contact opnemen met leden van de 

kerkenraad.  

Ds. Wilma van Rijn 

 

Een kort berichtje voor de kerkenraad/gemeente:  

Ik vind het leuk jullie te kunnen vertellen dat ik met ingang van deze 

week werkzaam ben in de Protestantse Gemeente van Rijsenhout. Ik 

werk daar totdat ook zij, net als jullie, een nieuwe predikant gevonden 

hebben. Ik hoop dat ik daar net zo’n fijne tijd mag hebben als bij jullie, ik 

denk nog vaak aan jullie hoor! 

Een heel hartelijke groet! Gretha Bregman 

 

De bloemen uit deze dienst mogen met een groet  

gebracht worden bij  

mevr. I. v.d. Horn - Slokker 
 

 

 

 


