
  

 

 

Nieuwe regels voor kerkgang! 

Zoals u misschien weet zijn er nieuwe regels voor de kerkgang. 

Zo proberen we het voor iedereen mogelijk te houden om op een veilige 

manier de kerkdiensten in de kerk mee te vieren.  

We vragen u nog steeds aan te melden, thuis te blijven bij klachten en 

anderhalf meter afstand te bewaren.  

Ook vragen we u bij het binnengaan  

en verlaten van de kerk mondkapjes 

te dragen. 

Op de stoel mogen de mondkapjes weer af.  

We danken u voor uw begrip en medewerking.  

 

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. 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 
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te 

Halfweg-Zwanenburg 

 

 
 

 

Zondag, 18 oktober 2020 10.00 uur  nr. 1678 
 
 

 Voorganger   : ds. Wilma van Rijn 

 Ouderling van dienst  : Heleen Broerse 

 Organist   : Hans Jütte 

 Beamer, Geluid en beeld : Onno Bart 

 Vocale begeleiding  : Bas Berger, Gré Gijzen,  

       Renske Jonker-Vrooland 

 Kinderdienst   : niet aanwezig 

 Oppasdienst   : niet aanwezig 

Schaal collecte uitgang  :  Raad van Kerken  
 

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/


  

 

BEGINNEN 

   Orgelspel 

Trumpet voluntary nr. 3, Henry Heron (1730 – 1795) 

 

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 

      

      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 

     Intredelied 207: 1, 3, 4 

 

Kyriegebed  Zo bidden en roepen wij: 

   A: Heer ontferm u! 

 

   Zo bidden en roepen wij: 

   A: Christus ontferm u! 

 

   Zo bidden en roepen wij: 

   A: Heer ontferm u! 

 
     Glorialied Psalm 23C: 1, 2, 4, 5  

     Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij 

 

LEZEN 

 

Eerste lezing: Jesaja 25: 1 - 7  

Vg: Dit is het Woord van God en mensen. 

G: Wij danken God 

 

 

Tweede lezing: Matteus 22: 1 - 10 

Vg: Dit is het Woord van God en mensen. 

G: Wij danken God 

 

    Lied: Vagabonds, Stewart Townend 

  https://www.youtube.com/watch?v=s27D7M8biuI 

 

Overdenking 

    Orgelspel 

 Rigaudon, uit Cathedral suite, Gorden Young (1919 – 1998) 

 

 

DELEN 

Dankgebed, voorbeden, stilgebed, Onze Vader 

Collecte-aankondiging  

 

GEZEGEND OP WEG 

     Slotlied: 767: 1, 2, 4  

     De toekomst van de Heer is daar 

 

       Gemeente gaat staan 
 
Zegen   Gemeente: Amen 

 

    Orgelspel 

 Toccata, uit Cathedral suite, Gorden Young (1919 – 1998) 

 

   

Collecteschaal bij uitgang:  Raad van Kerken 

       

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

 

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

Dhr. en  mevr. Groothuis - Smit 
 

 

Agenda voor de komende week 

Woensdag  21-10 10.00-12.00 uur   Inloopochtend. Kom Binnen! 

Vrijdag  23-10 20.00 uur    VoiceMail 

Zondag  25-10  19.00 uur   ds. Wilma van Rijn 
  

 

https://www.youtube.com/watch?v=s27D7M8biuI

