KERKBRIEF
Protestantse gemeente
te
Halfweg-Zwanenburg

Zondag, 1 augustus 2021

`

`

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

10.00 uur

nr. 1719

: ds. Miekie Myburgh uit Wijk aan Zee
: Annelies Klokman
: Hans Jütte
: Rob Piso / Leo Bakker
: Bas Berger
: niet aanwezig
: niet aanwezig
: 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.
VOORBEREIDING
Orgelspel Echo-fantasie, Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621)
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
Gemeente gaat staan
Woorden op de drempel van de viering
Oud. God staat op, Zijn vijanden worden verstrooid,
zijn haters vluchten voor zijn aangezicht.
Gem. Geprezen zij de Heer.
Dag aan dag draagt Hij ons: Die God is ons heil.
Zingen: Lied 212: 1, 2 en 3 Laten wij zingend….
Bemoediging en Groet
Vg
Onze hulp is de Naam van de Heer
Gem. IK-ZAL-ER-ZIJN is zijn naam
Vg
In zijn trouw ziet Hij naar ons om,
Gem. de Schepper van hemel en aarde.
Vg
Genade zij u….
Gemeente gaat zitten
Zingen: Lied 212: 4 en 5
Bron van het goede ….
Gebed om ontferming
Glorialied: Lied 117a Gij volken loof uw God en Heer…
HET WOORD
Gebed om hulp bij het verstaan van het Woord
Eerste Testament: Jesaja 65: 17-23
Tussenspel
Tweede Testament: Matt 25: 1-13
Zingen: Lied 333:
Kom Geest van God… (3x)
Overweging
Orgelspel
Koraalvoorspel: Jesus, meine Zuversicht, Max Reger (1873-1916)

Zingen: Lied 422

Laat de woorden…

GEBEDEN EN GAVEN
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Collecte aankondiging
GEZEGEND OP WEG
Slotzang (staande): Psalm 103: 1, 5 en 9 Zegen mijn ziel…
Zegen - beantwoord met 431B: Amen
Orgelspel
Introduction und Passacaglia, Max Reger
************************************************************
De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij:
Mevr. F. Biesheuvel - Huitema, Kuyperlaan , i.v.m. haar 85ste verjaardag
Bedankt
Heel veel dank voor de prachtige bos bloemen die wij namens de kerk
mochten ontvangen. Dank voor het meeleven. Het geeft kracht en moed
Henk en Thea Swager
Na een verblijf in het ziekenhuis en verzorgingstehuis Klein België is mevr.
M.W. Goedhart de Joode, sinds donderdag 22 juli, gelukkig weer thuis.
Ondanks dat zij weer thuis is, is het toch weer wennen voor haar. Zij blijft
kwetsbaar, haar been moet verder genezen en dat gaat langzaam.
Graag wil zij iedereen bedanken voor de hoeveelheid kaarten, bloemen,
steun en bezoeken die zij heeft mogen ontvangen.
Waarvoor heel veel dank.
Marco Goedhart
Graag tot ziens op zondagmorgen in de kerk.
Met vriendelijke groet, Mevr. M.W. Goedhart de Joode
Meeleven
Dhr J. Malipaard van de Platanenlaan heeft de laatste tijd erg last van
hevige pijnen. Meeleven in de vorm van een kaartje of een telefoontje zal
hem goeddoen. Zijn gegevens vindt u in het blauwe kerkboekje.
Het gaat zo goed met de revalidatie van dhr. Cees Oostwouder, dat hij en
zijn vrouw Tini weer naar huis mogen. Vanaf woensdag zijn ze beiden weer
thuis. Vanzelfsprekend met de nodige hulp.
Beiden moeten eerst weer even wennen aan de nieuwe situatie thuis, maar
daarna is bezoek vast mogelijk. Wel eerst graag even bellen.
Hartelijke groet, Heleen Broerse

Zoals u heeft kunnen lezen is mevrouw Goedhart weer thuis. We wensen
haar verder een voorspoedig herstel toe.
Grietje Monster
Bericht van overlijden
Op vrijdag 23 juli is na een kort ziekbed overleden ons gemeentelid mevr.
G. van Elderen-Rosenboom in de leeftijd van 86 jaar.
Op donderdag 29 juli was de begrafenisplechtigheid in de Protestantse kerk
te Halfweg. De dienst werd geleid door ds. Bakker uit Amsterdam-Osdorp.
Na de dienst werd mevr. Van Elderen-Rosenboom naar haar laatste
rustplaats gebracht op de begraafplaats in Zwanenburg. Wij wensen de
familie alle sterkte toe om dit verlies te verwerken en een plekje te geven.
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.
Agenda voor de komende week
Woensdag
04-08 10.00-12.00 uur
Zondag
08-08 10.00 uur

Inloop Kom Binnen!
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
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

Kijk voor meer informatie op: www.protestantsekerkhalfweg.nl

