
  

Verlangen naar vrede (VREDESWERK) vervolg 

niet gehoord worden. Als Protestantse Kerk willen we er voor hen zijn. 

Door praktische hulp of een luisterend oor te bieden. Door vredesactivi-

teiten in oorlogsgebieden te ondersteunen en door onrecht aan de kaak te 

stellen. In de Vredesweek vragen Kerk in Actie en PAX daar met klem 

aandacht en financiële steun voor. Doet u mee? 
 

Boekenmarkt zaterdag 3 oktober. 

De boekenmarkt zal gehouden worden op zaterdag 3 oktober van 9.00 tot 

16.00 uur. Dondermorgen 1 oktober om 9.30 uur gaan we de tafels 

klaarzetten en de boeken naar binnen brengen. Daarbij kunnen wij hulp 

gebruiken van sterke mensen. Vrijdag 2 oktober vanaf 9.00 uur gaan wij de 

boeken sorteren en op tafels zetten, daarbij kunnen wij veel hulp gebruiken. 

Zaterdagmiddag 3 oktober om 16.00 uur kunnen wij u hulp gebruiken om 

de overgebleven boeken en tafels op te ruimen. Wij hopen u op de 

boekenmarkt te ontmoeten. 

Namens de bazaarcommissie, Margreet Smit. 
 

Agenda voor de komende week 

Maandag 28-09 20.00 uur Kerkrentmeesters 

Woensdag 30-09 10.00-12.00 Inloopochtend: Kom Binnen! 

Zaterdag 03-10 09.00-16.00 Boekenmarkt 

Zondag  04-10 10.00 uur  ds. R.J. Bakker uit Amsterdam 
 

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. 

De komende maand zal Cora Gerritse de kerkbrief weer samenstellen.  

 

Kijk voor meer informatie op: www.protestantsekerkhalfweg.nl 

 

KERKBRIEF 
 

Protestantse gemeente 
te 

Halfweg-Zwanenburg 

 

 
 

 
Zondag, 27 september 2020 10.00 uur nr. 1675 
 

 Voorganger   : ds. W. Zaagsma uit Hillegom 

 Ouderling van dienst  : Heleen Broerse 

 Organist   : Dick Meijer 

 Beamer, Geluid en beeld : Onno Bart  

 Vocale begeleiding  : Petra Meijer-Mendrik, Gré Gijzen  

  en Ineke Weinreich 

 Kinderdienst   : niet aanwezig 

 Oppasdienst   : niet aanwezig 

Schaal collecte uitgang  : 1ste  Diaconie, 2de Vredeswerk 
 

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/


  

 

Orgelspel  

Welkomstwoord en mededelingen  

(allen gaan staan) 

Lied bij het begin: Lied 274 

Stil gebed, Bemoediging en Groet 

(allen gaan zitten) 

Inleiding op de zondag 

Gebed 

Antwoordlied: Lied 806 

Inleiding op de lezingen 

Schriftlezingen: Genesis 15: 1-6; Johannes 2: 13-22 

Muzikaal intermezzo 

Preek 

Orgelspel  

Lied na de preek: Lied 803: 1, 3 en 6 

Gebeden 

Collecteaankondiging 

(allen gaan staan) 

Slotlied: Lied 423 

Zegen  

Orgelspel  
 

Collecteschalen bij uitgang: 1ste  Diaconie, 2de Vredeswerk 
 

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

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

Dhr. en mevr. Monster-de Haan i.v.m. hun 40 jarig huwelijk  

Dhr. G. Otten, i.v.m. zijn 92ste verjaardag 
 

Wel en wee 

Familie Lem maakt een emotionele tijd mee. Mevrouw heeft haar schouder 

bezeerd bij een val, met rust zal het moeten genezen. Ook heeft het gezin te 

horen gekregen dat meneer Lem vanaf maandag opgenomen kan worden bij  

De Meerwende in Badhoevedorp. Wij wensen hen veel kracht en steun 

van God toe.  

Mevrouw de Waal heeft een goede uitslag van haar onderzoek. Volgend 

jaar hoeft ze pas weer voor een volgende controle. Wij danken God voor 

Zijn nabijheid, ook toen het spannend was.              Ds. Wilma van Rijn 
 

Mozaïek 

Er zijn al heel veel mooie mozaïekstukjes  

binnen gekomen. Wat zijn jullie creatief, het 

is al fantastisch om te zien! We kregen te  

horen dat vrijdag geen goede einddatum is.  

Daarom heeft u t/m Zondag 27 september  

de tijd om uw mozaïektegel in te leveren.  

Dat kan in de kerk of bij de pastorie. 

Namens de startdienstcommissie, Ds. Wilma van Rijn  
 

Kom binnen!  
We vinden het nog steeds heel gezellig dat mensen binnenlopen op de 

woensdagochtend. Even snel, of wat langer, om even bij te praten of de stilte te 

zoeken het kan allemaal. U blijft van harte welkom!       Ds. Wilma van Rijn  
 

Marijke Gehrels bevestigd in het ambt van predikant 

Zondag 27 september om 10.00 uur word ik bevestigd in het ambt van 

predikant en doe ik mijn intrede bij de protestantse gemeente van 

Tienhoven (Stichtse Vecht). Ds. Arjan Berensen van de Witte Kerk in 

Nieuw-Vennep, waar ik stage heb gelopen, zal mij in het ambt 

bevestigen. Ook ds. Gert van de Meeberg, onze oud-predikant, zal erbij 

zijn om mij een zegen mee te geven. Toen Gert intrede deed in Halfweg 

mocht ik als diaken hem de handen opleggen, naast Leo Kranenburg en 

verschillende predikanten; daarom leek het mij heel mooi om dit nu aan 

hem te vragen.  

Helaas kan ik vrijwel geen gasten uitnodigen voor de dienst, omdat er 

maar een beperkt aantal mensen bij kan zijn vanwege de corona-

maatregelen. Maar u kunt de dienst wel volgen, live of later, via 

www.kerkdienstgemist.nl of via de website van www.kerktienhoven.nl 

Met hartelijke groet, Marijke Gehrels 
 

De collectes hebben opgebracht: 

20 september:  - KiA zending € 85,25   - Kerk  € 65,40 
 

Verlangen naar vrede (VREDESWERK) 

Op veel plaatsen in de wereld verlangen mensen naar vrede. Mensen die 
voor bruut geweld moeten vluchten. Mensen die nergens welkom zijn of 

 

 

 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
http://www.kerktienhoven.nl/

