KERKBRIEF
Protestantse gemeente
te
Halfweg-Zwanenburg

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: Ik ga op reis en ik neem mee
Orgelspel
BEGINNEN
Mededelingen door ouderling van dienst
(Gemeente gaat staan)
Bemoediging en groet
Vg:
Gem:
Vg:
Gem:
Vg:

Onze hulp is in de naam van de Eeuwige,
Die hemel en aarde gemaakt heeft.
Die trouw is alle eeuwen door,
En niet loslaat wat zijn hand ooit gemaakt heeft.
Genade zij u en vrede, van God, die wij onze Vader noemen,
die we herkennen in de woorden en daden van Jezus Christus,
en die met ons is door de Heilige Geest
Allen: Amen
Zondag, 11 juli 2021

`

`

Voorganger
Ouderling van dienst
Organist
Beamer / geluid en beeld
Lector
Kinderdienst
Oppasdienst
Schaal collecte uitgang

10.00 uur

Lied 287: 1 en 2 (Rond het licht dat leven doet)

nr. 1716

: Ds. C.J.P. Ofman
: Cora Gerritse
: Arjen de Jong
: Robert Reemer / Leo Bakker
: Dick Meijer
: niet aanwezig
: niet aanwezig
: Diaconie / Kerk

(Gemeente gaat zitten)
Kyriegebed
Glorialied: Lied 864: 1 en 5 (Laat ons de Heer lofzingen)
LEZEN
Inleiding en gebed van de zondag
Lezing: Genesis 18: 1 - 5 en 16 - 33
Lied 913: 1 en 2 (Wat de toekomst brengen moge)

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.

Lezing: Marcus 6: 6b - 13
Lied 905 : 1 en 4 (Wie zich door God alleen laat leiden)

Overdenking

Michelle en Fabiënne noemen die geweldig hun best hebben gedaan om de
kaart zo mooi te versieren.
Allen heel erg bedankt. Riek en Louis Otto.

Orgelspel
Lied 802 (Door de wereld gaat een woord)
DELEN
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, afgesloten met het Onze Vader
Collecte-aankondiging
GEZEGEND OP WEG
Slotlied: Lied 416 (Ga met God en Hij zal met je zijn)
(Gemeente gaat staan)
Zegen
Orgelspel
*************************************************************
De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij:
Mevr. L. Hofstra - Zuidweg, Mientekade, i.v.m. haar 95e verjaardag
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.
Wel en wee
Rie Goedhart verblijft in verpleeghuis Klein België in afwachting voor een
operatie aan haar been. Zij zal daar ook blijven om te herstellen. Kaartjes en
bezoek (na 11 uur) worden gewaardeerd.
Haar adres is: Woonzorgcentrum Klein België, afdeling Hasselt, kamer 6,
Belgiëlaan 32034 AV Haarlem
We wensen Rie Goedhart beterschap toe en zegen van de Levende God.
Bedankt
Hartelijk dank dat wij op zondag 4 juli bloemen van de kerk mochten
ontvangen i.v.m. ons 60-jarig huwelijk.
Tevens willen wij alle mensen bedanken die ons schriftelijk hebben
gefeliciteerd, dat was fantastisch. In het bijzonder willen wij wel even

Vakantie predikant
Van 18 juli t/m 2 augustus heb ik vakantie. Voor vragen, pastoraat of
spoedgevallen kunt u altijd contact opnemen met Gerda Adolf, Grietje
Monster en andere leden van de kerkenraad. Ds. Wilma van Rijn
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:
27 juni:
- Diaconie
- Kerk
4 juli:
- KiA Binnenlands diaconaat
- Kerk

€ 43,05
€ 50,50
€ 116,00
€ 74,15

Agenda voor de komende week
Woensdag
14-07 10.00-12.00 uur
Zondag
18-07 10.00 uur

Inloop Kom Binnen!
ds. R.J. Bakker 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
Deze kerkbrief is gemaakt door Cora Gerritse.
Kijk voor meer informatie op: www.protestantsekerkhalfweg.nl

