
  

 

KERKBRIEF 
 

Protestantse gemeente 
te 

Halfweg-Zwanenburg 

 

 
 

 
 

Zondag, 13 juni 2021    10.00 uur nr. 1712 
 

 Voorganger   : ds. Wilma van Rijn 

 Ouderling van dienst  : Annelies Klokman 

 Organist    : Arjen de Jong 

 Beamer / geluid en beeld : Robert Fennel 

 Lector    : Grietje Monster 

` Kinderdienst    : niet aanwezig  

Oppasdienst   : niet aanwezig 

 Schaal collecte uitgang :  Diaconie / Missionair 

 
 

` 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. 

In de kerkdienst brandt de paaskaars als teken van Gods aanwezigheid. 

Viert u online mee? U kunt zelf aan het begin van de dienst een kaars 

ontsteken, een teken van verbondenheid, teken dat God in ons midden is. 

Thema: Herbronnen 
 

Orgelspel 

BEGINNEN 

Mededelingen door ouderling van dienst 
 

Bemoediging en groet  Gemeente gaat staan   
 
Vg:  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. 

Vg:  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 

Lied 220: 1 t/m 4  

Zoals een bloem zijn kelk heft naar de zon  

Petra Berger (Youtube) 

Inleiding 
 
Kyriegebed 

Glorialied: 839 1, 3, 4   

Ik danste die morgen toen de schepping begon  

(orgel/piano) (Gemeente klapt mee met het refrein) 
 
Evangelielezing: Johannes 4: 1 - 15 

Lector:  Dit is het Woord van God en mensen. 

Gem:   Wij danken God 

 

Lied: 973 Om voor elkaar (orgel/piano) 

Overdenking 



  

Muziek: Bij u is de bron van het leven  
                Ekklesia Amsterdam - Tekst geinspireerd op Psalm 36 (Youtube) 
 

Geloofsbelijdenis:  sprekend Lied 344 Wij geloven één voor één 

 

DELEN 

Dankgebed, voorbeden, stilgebed, Onze Vader 
 
Collecte-aankondiging 

 

ROND DE TAFEL 

Lied 385: De tafel van samen 
Predikant draagt voor met piano/orgelmuziek 

Nodiging  
 
Vredegroet 

Vg:  De vrede van God zij altijd met u allen.  

Allen:  Ook met u zij vrede  
 

We wensen elkaar vrede toe  

Gebed rond de tafel 
 
Vg: We richten onze harten naar de Eeuwige God 

Gem: Zoals de bloemen zich richten naar de zon! 

Vg: God is licht 

Gem: Er is in Hem geen spoor van duisternis! 

Vg: Dank de Euwige onze God. 

Gem: Wij willen God danken! 
 
Vervolg gebed rond de tafel 

 

GEZEGEND OP WEG 

Slotlied: 1014 Geef vrede door (Youtube) 
  

Gemeente gaat staan  Zegen 

Orgelspel 

 

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

Dhr. en mevr. Van Beem - ten Braak, IJweg, i.v.m. hun 50-jarig huwelijk 
 
Kom binnen  Elke woensdag tussen 10 en 12 uur bent u welkom in de kerk. Even 

binnen lopen, een praatje maken of een kaarsje aansteken is mogelijk.  

 

Kerkelijk huwelijk Dick Meijer & Petra Meijer-Mendrik 

Beste gemeenteleden, 

Op zaterdag 19 juni aanstaande is het zover, dan vindt het tweede deel van onze 

huwelijksdag plaats, namelijk de kerkelijke inzegening door ds. Gert van de 

Meeberg. Zoals al eerder aangegeven in het kerkblad, moeten we de 

huwelijksdienst helaas aangepast vieren, maar we nodigen jullie van harte uit om 

de kerkdienst mee te kijken via de welbekende site van "Kerkdienst gemist" via de 

link: https://kerkdienstgemist.nl/stations/925/events   

Let op: De aanvangstijd is 15.00 uur geworden! Graag "tot online". 

Hartelijke groeten, Dick & Petra Meijer-Mendrik, Demy en Melissa 

 

2e Collecte: Missionair - Dorpskerken 

Bijna elk dorpsaanzicht in ons land wordt gekenmerkt door een kerktoren. Dat 

tekent de rol die de kerk vanouds in het dorp heeft: middelpunt van de 

samenleving. Kerk in, van en voor het dorp zijn is vandaag de dag niet altijd 

vanzelfsprekend meer. Het sluiten van kerken, teruglopende ledenaantallen en 

minder financiële middelen maken het moeilijk om kerk van en voor het dorp te 

zijn.  

Binnen de dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk helpen dorpskerken 

elkaar om als geloofsgemeenschap van betekenis te blijven voor elkaar én voor het 

dorp. Om dorpskerken te ondersteunen zijn uitwisseling van ervaringen en 

regiobijeenkomsten rond kerk- en leefbaarheidsvraagstukken van groot belang. 

Met uw bijdrage aan de collecte ondersteunt u de dorpskerken in Nederland in het 

zoeken naar nieuwe wegen op oude gronden. Van harte aanbevolen. 
 
Agenda voor de komende week 

Woensdag  16-06 10.00 -12.00 uur Inloop .Kom Binnen! 

Zondag  20-06 10.00 uur Mevr. ds. G. Neels uit Amsterdam 
 
Reserveren voor het bijwonen van de eerstvolgende kerkdienst kan vanaf 

maandag 12.00 uur t/m vrijdag 12.00 uur. Telefonisch bij onze scriba Heleen 

Broerse: 06 34 87 11 73.  
 
Collecte voor diaconie en kerk  We blijven uw financiële steun hard nodig 

hebben. Alvast hartelijk dank! 

de Diaconie  : NL 30 RABO 0324 6670 51 o.v.v. collecte 

de Kerkrentmeesters : NL 21 RABO 0324 6648 85 o.v.v. collecte 
 
De kerkbrief is gemaakt door Cora Gerritse. 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/925/events


  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


