
  

 

Daarom organiseert de kerk ook alfabetiseringscursussen voor volwassenen en 

investeert de kerk in werkgelegenheid voor jongeren.  

Samen zijn de we de kerk in actie; in Nederland en in Ghana. Helpt u de 

Presbyteriaanse Kerk in Noord-Ghana om te investeren in mensen en van 

betekenis te zijn? (zie ook www.kerkinactie.nl/kerknoordghana ) 

Kerk in Actie steunt drie verschillende onderdelen van deze Ghanese kerk: 20.000 

euro voor de training van voorgangers, 25.000 voor de alfabetisering, en 40.000 

voor Jongeren aan het werk.  

U kunt dit steunen door uw bijdrage over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 

457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. kerk Noord-Ghana of doneer online. 

Dank u wel!   Namens de ZWO-commissie, Ellen Oostwouder 
 

Nieuws van de bazaarcommissie. 

Op zaterdag 3 oktober zal er geen bazaar maar wel een BOEKENMARKT 

gehouden worden. U bent van harte uitgenodigd om op 3 oktober van 9.00 

tot 16.00 uur boeken te komen kopen. Natuurlijk zullen wij de coronaregels 

in acht nemen zodat u zich veilig weet. Wij hopen op een goede opkomst. 

Namens de bazaarcommissie:     Margreet Smit 
 

Agenda voor de komende week 

Maandag  07-09 09.00 uur  Schoonmaken kerk  

Woensdag 09-09 10.00-12.00 Inloopochtend: Kom Binnen! 

20.00 uur Moderamen 

Vrijdag 11-09 14.00 uur Commissie Eredienst 

Zondag  13-09 10.00 uur  ds. Wilma van Rijn 
 

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 
 

 

 

KERKBRIEF 
 

Protestantse gemeente 
te 

Halfweg-Zwanenburg 

 

 
 

       Zondag, 6 september 2020 10.00 uur nr. 1672 
 

 Voorganger   : Mevr. ds. Nellie van Voornveld uit  

  Capelle a/d IJssel 

 Ouderling van dienst  : Cora Gerritse 

 Organist   : Hans Jütte 

 Beamer / Geluid en beeld : Rob Piso / Melissa Sieraad  

 Vocale begeleiding  : Ineke Weinreich, Gré Gijzen en 

  Petra Meijer-Mendrik 

 Kinderdienst   : niet aanwezig 

 Oppasdienst   : niet aanwezig 

Schaal collecte uitgang  : 1
ste

 
 
KIA Werelddiaconaat, 2

de
 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.kerkinactie.nl/kerknoordghana
http://www.protestantsekerkhalfweg.nl/


  

 

VOORBEREIDING 

Orgelspel Echo-fantasie, Jan Pz Sweelinck 

Welkom en mededelingen 

Aanvangslied: LB 136: 1,2, 12 en 13 Loof de Heer, want Hij is goed 

Gebed 

Lied om vergeving en ontferming: LB 1008  Rechter in het licht verheven 

Leefregel 

DIENST VAN HET WOORD 

Kinderlied: HH 705   Wij willen samen vieren dat God van mensen houdt 
 

Wij willen samen vieren dat God van mensen houdt 

En dat Hij in ons midden Zijn rijk van liefde bouwt 

Omdat wij kinderen van de Vader zijn (2x) 

 

Wij willen samen delen met kinderen klein en groot 

En net als Jezus geven aan anderen in nood 

Omdat wij kinderen van de Vader zijn (2x) 

 

Wij willen samen leven als vrienden verder gaan 

En steeds opnieuw vergeven wie ons heeft pijn gedaan 

Omdat wij kinderen van de Vader zijn (2x) 

 

Wij willen samen spelen in huis en op de straat 

Geduldig zijn en helpen wanneer het moeilijk gaat 

Omdat wij kinderen van de Vader zijn (2x) 
 

Schriftlezing: Mattheüs 20: 1 t/m 16 

Lied: LB 991: 1, 2, 3, 6, 7 en 8 De eersten zijn de laatsten 

Verkondiging 

   Orgelspel Pastorale, Malcolm Archer 

Luisterlied: ‘Wat een wonder’ – Schrijvers voor Gerechtigheid 
 

Refrein Wat een wonder dat ik meewerken mag in Uw koninkrijk, 

 Dat ik meewerken mag en ik U van dienst kan zijn. 

Met eigen handen zal ik werken aan uw recht. 

Ik dank U Heer en doe graag wat U mij zegt. 

 

 

Wij mogen bidden voor wie ziek is, koken voor wie honger heeft, 

Steunen wie de kracht mist, troosten wie gevangen leeft. 

Jezus deed het ons voor: de Vader geeft, wij geven door. 

Refrein Wat een wonder... 

Wij mogen zorgen voor wie arm is, kleden wie geen kleren heeft, 

Helpen wie gevlucht is, delen met wie niets meer heeft. 

Jezus deed het ons voor: de Vader geeft, wij geven door. 

Refrein Wat een wonder ... 

GEBEDEN EN GAVEN 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

Elke voorbede beantwoorden we samen met:  

‘Heer, hoor ons bidden, laat komen uw Rijk!’ 

Collecte-aankondiging 

TOT SLOT 

Slotlied: LB 910: 2 en 3 Hij die met heerlijkheden.. 

Zegen 

   Orgelspel Trumpet voluntary, Jeremiah Clarke 

Collecteschalen bij uitgang: 1
ste
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********************************************************* 

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

Mevr. H. Meerens-Koetsier. 
 

Bedankje 
Ik wil bedanken voor de mooie bloemen die ik heb gekregen. Ook de vele lieve 

telefoontjes, de bezoeken en de kaarten hebben mij goed gedaan. Helemaal 

leuk! Bedankt hiervoor.   Hartelijke groeten van Gre Wolse 
 

Collecte Kerk in Actie, Goede voorgangers opleiden in Noord-Ghana 
Het West-Afrikaanse land Ghana is overwegend christelijk, maar in het 

noorden zijn christenen in de minderheid.  

Daarom is het belangrijk dat de kerk hier goede leiders heeft, die niet alleen 

veel bijbelkennis hebben, maar ook investeren in goede contacten tussen 

christenen en moslims.  

Het trainingscentrum van de Presbyteriaanse Kerk leidt voorgangers, kerkelijk 

werkers en jeugdleiders hiervoor op.  

Veel voorgangers doen dit werk vrijwillig in afgelegen dorpen, waar mensen 

voor veel uitdagingen staan: de wegen zijn slecht, scholen ver weg, er is te 

weinig drinkwater.  


