
  

 

KERKBRIEF 
 

Protestantse gemeente 
te 

Halfweg-Zwanenburg 

 

 
 

 

Zondag, 25 juli 2021    10.00 uur  nr. 1718 
 

 

 Voorganger   : ds. J. van Popering 

Ouderling van dienst  : Heleen Broerse 

 Organist    : Arjen de Jong 

 Beamer / geluid en beeld : Rob Piso / Melissa Sieraad 

 Lector    : Gré Gijzen 

` 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. 

 

Orgelspel 

 

BEGINNEN 
 
Welkom en mededelingen door ouderling van dienst 

 Aanvangslied: Lied 146A: 1 

                                                    “Laat ons nu vrolijk zingen”    

Moment van inkeer 

Bemoediging en Groet 

         Lied: Psalm 146: 1, 2 en 3 

        “Zing, mijn ziel, voor God uw Here” 

Gebed om Ontferming   

  

    Glorialied: Lied 305: 1, 2, 3  

    “Alle eer en alle glorie” 

 

 

DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed bij de opening van het Woord 

Lezing: Micha 7: 18 - 20 

 

Lezing: Romeinen 8: 1 - 11 

    Lied 687: 1, 2, 3 

   “Wij leven van de wind” 

Uitleg en verkondiging 

Orgelspel 

    Lied 675: 1, 2 

   “Geest van hierboven” 

DELEN 
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

 

Collecteaankondiging 

 

 



  

 

Slotlied: Lied 415: 1 en 2 

“Zegen ons, Algoede” 

 

Zegen     beantwoorden met Lied 415: 3 

 

Orgelspel 

 

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

 
 

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

mevr. T. Swager - Kamminga, Kinheim  

 

 

Bedankt 

Lieve mensen allemaal hartelijk bedankt voor de mooie kaarten en lieve 

telefoontjes, dit in verband met de 84ste verjaardag van Constantijn. 

Wij werden er blij van! 

Hartelijke groeten van Constantijn en Mieke. 

 

Dank voor de bloemengroet namens de kerk, van afgelopen zondag. 

Samen met de brengers ervan, hebben wij de verbindende waarde hiervan 

ervaren. 

Een warme groet, Wim en Bep Mels 

 

 

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.  

 

Vakantie predikant 

Tot en met 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 

 

Agenda voor de komende week 

Woensdag 28-07 10.00-12.00 uur Inloop Kom Binnen! 

Zondag 01-08 10.00 uur  mw. ds. M. Myburgh  

uit Wijk aan Zee  

 

De collectes hebben opgebracht: 

11 juli:  Diaconie € 22,50 

Kerk  € 23,00 

18 juli:  Diaconie  € 63,80 

Kerk   € 44,40 

 

 

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 
 

 

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.  

In de maand augustus verzorgt Leo Kranenburg de kerkbrief  

Kijk voor meer informatie op: www.protestantsekerkhalfweg.nl 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.protestantsekerkhalfweg.nl/


  

 

 


