
  

 

KERKBRIEF 
 

Protestantse gemeente 
te 

Halfweg-Zwanenburg 

 

 
 

 

Zondag, 27 juni 2021    10.00 uur  nr. 1714 
 

 

 Voorganger   : Ds. Alexander Noordijk  

   uit Monnickendam 

 Ouderling van dienst / lector : Heleen Broerse 

 Organist    : Dick Meijer 

 Beamer / geluid en beeld : Rob Piso / Melissa Sieraad 

` Kinderdienst    : niet aanwezig  

Oppasdienst   : niet aanwezig 

 Schaal collecte uitgang :  Diaconie / 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. 

 

 

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. 

Inleidend orgelspel 

Mededelingen door de ouderling van dienst 

Welkom en moment van stilte 

Openingslied 84: 1, 2, 3 en  6    Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer 

Bemoediging en  Groet 

Drempelgebed  

Aansluitend Responsie (lied 152 Taizé) 

Iedere nacht verlang ik naar U, O God 

Ik hunker naar u met heel mijn ziel 

Iedere nacht verlang ik naar u, o God 

Ik hunker naar u met heel mijn ziel  

Gebed 

Het rad van gesprek  

Lied 936: 1 t/m 3    Luister naar de wind  

https://www.youtube.com/watch?v=vwN_Oo-_Ptk 

Lezing uit het Eerste Testament  Job 30: 15 – 26  

Lied 942: 1 t/m 3    Ik sta voor u in leegte en gemis 

Lezing uit het Tweede Testament  Marcus 4: 35 - 41 

Meditatieve orgelmuziek 

Overdenking:  Wat als Jezus slaapt in de stormen van je leven? 

Lied Opwekking 778:    Hoe lang, O Heer vergeet U mij nog?  

https://www.youtube.com/watch?v=iuFAFcQxX9w 

Voorbeden – Stil gebed – Onze Vader 

Collecte-aankondiging door de collectant van dienst 

Slotlied 1010 : 1 t/m 4     Geef Vrede, Heer geef Vrede 

Zending en zegen 

Uitleidende muziek 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vwN_Oo-_Ptk
https://www.youtube.com/watch?v=iuFAFcQxX9w


  

 

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

Mevr. C. Monster-Van Oeveren, Sparrenlaan, i.v.m. haar 92ste verjaardag 

Mevr. Van Andel, Kerspel 

 

Wel en wee 

Cees Oostwouder is gevallen en heeft daarbij zijn heup gebroken. 

Hij is inmiddels al geopereerd en zal binnenkort beginnen met revalideren. 

Een kaartje wordt gewaardeerd, deze mag aan de Irenestraat in de bus. 

We wensen Cees beterschap toe en sterkte voor hem en iedereen die om 

hem heen staat.    Ds. Wilma van Rijn 

 

Bedankt 

Bedankt voor de mooie bloemen en kaarten die wij mochten ontvangen 

voor ons 50jarig huwelijk! 

Met een hartelijk groet, Leen en Ineke van Beem. 

 

Bedankt 

Wat geweldig om zoveel telefoontjes en kaarten te ontvangen met 

bemoedigende woorden voor in mij zo’n moeilijke tijd. Het doet je goed dat 

je merkt dat zoveel leden van de kerk met je meeleven. 

Inmiddels heb ik nu de tweede kuur van de 12 gehad. Maar lieve mensen 

heel erg bedankt voor jullie mooie kaarten en telefoontjes.  

Groetjes Joke Lem 

 

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.  

 

Versoepelingen in de Coronamaatregelen 

Vanaf 26 juni is de mondkapjesplicht opgeheven. Ook mag er weer worden 

gezongen. Maar de anderhalve meter maatregel blijft onverkort van kracht! 

Voor de kerkgang betekent het dat er nog steeds maximaal 30 mensen (excl. 

medewerkers) in de kerk mogen. Ook koffiedrinken na de dienst is daardoor 

nog niet mogelijk . We kunnen de anderhalve meter afstand niet 

garanderen.  

We houden dus nog even vol! 

Hartelijke groet, Heleen Broerse 
 

 

 

De collectes hebben opgebracht: 

20 juni: - KiA Noodhulp €   62,00 

- Kerk   €   55,25 

Zendingsbusje    € 125,80 

 

Afscheid pastor Fons Litjens 

Komende zomer zal pastor Litjens de pensioengerechtigde leeftijd bereiken 

van 66 jaar en 4 maanden. Dat betekent dat hij als diaken met emeritaat gaat 

en dat er een eind komt aan zijn functie van pastor voor de parochies van 

het Samenwerkingsverband MeerLiede. 

In het eerste weekend van juli wil hij in dankbaarheid omkijken en afscheid 

nemen. De nog steeds voortdurende corona-epidemie maakt samenkomsten 

met veel mensen onmogelijk, daarom zullen de vieringen via live-stream te 

volgen zijn: 

Zaterdagavond 3 juli om 16.30 uur in een avondgebed (viering van de 

vespers) in de Augustinuskerk, Vijfhuizen: https://youtu.be/j84bNcGnm-4  

Zondagmorgen 4 juli om 10 uur in een eucharistieviering in de kerk van 

Onze Lieve Vrouw Geboorte in Halfweg: https://youtu.be/jOiAmYHj2ys 

 

Agenda voor de komende week 

Woensdag 30-06 10.00-12.00 uur Inloop Kom Binnen! 

Zondag 04-07 10.00 uur  ds. Wilma van Rijn  

 

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 

 

Deze kerkbrief is gemaakt door Leo Kranenburg. 

De komende weken in juli verzorgt Cora Gerritse de kerkbrief. 

 

 

https://youtu.be/j84bNcGnm-4
https://youtu.be/jOiAmYHj2ys


  

 

 
Oudewater, met de hartelijke groeten van Bas en Tineke Berger. 


