
  

 

Agenda voor de komende week 

Maandag 16-11 20.00 uur  Kerkrentmeesters 

Woensdag 18-11 10.00-12.00 uur Inloopochtend. KomBinnen! 

Zondag 22-11 10.00 uur  Ds. Wilma van Rijn,  

Herdenkingsdienst 
 

Vieringen in onze kerk volgen via kerkdienstgemist.nl 

Omdat er op zondagmorgen vanwege de coronamaatregelen zeer veel 

gebruik wordt gemaakt van kerkdienstgemist.nl, kan het gebeuren dat de 

uitzending hapert door overbelasting van het netwerk. Om dit te 

voorkomen, raden we u/jullie aan om op een ander tijdstip op zondag de 

website te bezoeken en dan de viering alsnog te bekijken en te beluisteren. 

Downloaden kan ook. 
 

Regels voor kerkgang! 

We 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! 
 

De kerkbrief is verzorgd door Leo Kranenburg. 

Kijk voor meer informatie op: www.protestantsekerkhalfweg.nl 
 

 

KERKBRIEF 
 

Protestantse gemeente 
te 

Halfweg-Zwanenburg 

 

 
 

 

Zondag, 15 november 2020 10.00 uur  nr. 1682 
 
 

 Voorganger   : ds. Marijke Gehrels (Tienhoven) 

 Ouderling van dienst  : Leo Kranenburg 

 Organist   : Hans Jütte 

 Beamer, geluid en beeld : Onno Bart 

 Vocale begeleiding  : Gré Gijzen, Renske Jonker-Vrooland 

       en Petra Meijer-Mendrik 

 Kinderdienst   : niet aanwezig 

 Oppasdienst   : niet aanwezig 

Schaal collecte uitgang : 1e Diaconie, 2e 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.  

Liturgie 

http://kerkdienstgemist.nl/
http://kerkdienstgemist.nl/
http://www.protestantsekerkhalfweg.nl/


  

VOORBEREIDING  
 

  Orgelspel 

   Fantasie, J. Pzn Sweelinck, (1562 - 1621) 
 

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 
 

  Aanvangslied 67: 1 en 2 God zij ons gunstig en genadig 
 

Stil gebed, bemoediging en groet 
 

Kyriëgebed  
 

Glorialied 195 Ere zij de Vader en de Zoon (uitgesproken door gemeente) 
 

HET WOORD 
 

Gebed om de Heilige Geest 
 

Bijbellezing Kolossenzen 1: 24-29 (NBV) 
 

  Lied 910: 2 Goddank, wij overdenken 
 

Uitleg en verkondiging 
 

  Orgelspel 
    Andante tranquillo uit 3e orgelsonate, F. Mendelsohn-Bartholdy (1809 -1847) 
 

  Luisterlied Ik zal er zijn, Sela 

  https://www.youtube.com/watch?v=f4RgXZAEiQg 
 

GEBEDEN EN GAVEN 
 

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
 

Collecteaankondiging?  
 

TOT SLOT 

  Slotlied 426 God zal je hoeden (2x) 
 

Zegen  
 

  Orgelspel 

  Fantasie Psalm 25, W.H. Zwart (1925 - 1997). 
 

Collecteschalen bij de uitgang: 1e Diaconie, 2e Kerk 
 

 

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

Dhr. F. Hoogendam i.v.m. zijn 90ste verjaardag  

De witte roos is voor Lisanne Lenten en Kenan Koluman i.v.m. de 

geboorte van hun dochter Zilan. 

 

Voor wie steek jij een kaarsje op? 

In de dienst van 22 november zullen wij als gebruikelijk de mensen 

gedenken die ons dit jaar zijn ontvallen aan de dood. Helaas kunnen we 

tijdens de kerkdiensten geen gelegenheid geven om kaarsjes te ontsteken. 

Is er iemand aan wie u deze tijd denkt? Dan kunt u die naam doorgeven 

aan ds. Wilma van Rijn (u kunt het ook anoniemer doorgeven  

door bijvoorbeeld te vragen voor een moeder/broer/vriend). 

Op woensdagochtenden tussen 10:00 en 12:00 uur bent 

 u van harte welkom om een kaarsje aan te steken. 

 

Wel en Wee 

Nu we elkaar weinig spontaan ontmoeten is het belangrijk elkaar actief te 

blijven opzoeken. Kent of bent u iemand die behoefte heeft aan een 

gesprek? Neem vooral contact op via telefoon, mail of whatsapp. 
 

Gerda Kortenhoeven heeft na een longontsteking last van een vocht 

achter de longen. Ze heeft dagje in het ziekenhuis gelegen, maar is 

inmiddels met nieuwe medicatie weer thuis.  

We bidden voor een snel herstel. Een kaartje wordt erg gewaardeerd. 
 

We hebben het vreugdevolle bericht ontvangen dat Zilan Jasmin is gebo-

ren. Zij is de dochter van Lisanne Lenten en Kenan Koluman; Klein-

dochter van Cocky van der Gugten.  

We wensen hen veel geluk en vreugde met elkaar toe en de zegen van de 

Eeuwige. 

Ds. Wilma van Rijn 

 

Inzameling voor de Voedselbank / Dankdag.  

Er zijn 10 kratten met voedsel opgehaald in de kerk. Een prachtig 

resultaat. Namens de Voedselbank hartelijk dank.  

Margreet Smit 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=f4RgXZAEiQg


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deel van de opbrengst voor de Voedselbank Haarlemmermeer, dankdag 

voor gewas en arbeid. 

 

 


