
  

 

KERKBRIEF 
 

Protestantse gemeente 
te 

Halfweg-Zwanenburg 

 

 
‘God van de regenboog’ 

 

Zondag, 15 augustus 2021   10.00 uur  nr. 1721 
 

 Voorganger   : ds. Alexander Noordijk 

uit Monnickendam 

Ouderling van dienst  : Annelies Klokman 

 Organist    : Hans Jütte 

 Beamer, geluid en beeld : Onno Bart 

 Lector    : Anke Kluijt 

` Kinderdienst    : niet aanwezig  

Oppasdienst   : niet aanwezig 

 Schaal collecte uitgang :  KIA Zending / 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  

Preludium & Fuga, BWV 556, Joh.Seb. Bach (1685-1750). 
 

VOORBEREIDING 

Welkom en moment van stilte 

Openingslied 287:1, 2, 4 en 5   Rond licht dat leven doet 

Bemoediging en Groet 

Drempelgebed 

Aansluitend lied 681: 1 

Veni Sancte Spiritus, tui amoris ignem accende.  

Veni Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus.  

Kom heilige Geest, ontsteek het vuur van uw liefde. 

Gedicht  

Muziek  

Gebed 

Lezing uit het Oude Testament Genesis 9:1-17 

Lied    In zeven kleuren rijst omhoog 

tekst André Troost, melodie lied 885 

In zeven kleuren rijst omhoog 

een regenboog, een ereboog – 

de wolken wit, de hemel blauw: 

God blijft altijd de aarde trouw. 
 

Hier kust de boog van zijn verbond 

met zeven zegels onze grond; 

de Heer laat ons geen dag alleen, 

zijn trouw breekt door de wolken heen. 

Al vallen sterren, zon en maan, 

al rollen golven af en aan, 

de zee ligt in Gods rechterhand, 

zijn handpalm is ons vaderland. 



  

 

Al laait er in het laatste uur 

een wereldbrand, een zee van vuur, 

geen vlam doet deze boog vergaan – 

vast zal de nieuwe aarde staan! 
 

Wie wandelt met de Heer, die gaat 

vandaag of morgen, vroeg of laat, 

als Noach met zijn huisgezin 

door deze poort Gods toekomst in. 
 

Lezing uit het Nieuwe Testament Romeinen 8:38-39 

Lied Sela/Opwekking:   Breng ons samen  

U roept ons samen als kerk van de Heer,  

verbonden met U en elkaar. 

Wij brengen U lof, geven U alle eer: 

eendrachtig, veelstemmig en dankbaar. 

Jezus is Gastheer en nodigt ons uit: 

waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis! 
 

Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest 

die alles gelooft en verdraagt. 

Streef naar de gaven die God aan ons geeft: 

veelkleurig, verschillend en dienstbaar. 

Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar: 

liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt. 
 

Breng ons samen, één in uw naam. 

Ieder is welkom hier binnen te gaan. 

Samen, één door de Geest; 

verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 
 

U roept ons samen voor Woord en gebed, 

als deel van uw kerk wereldwijd. 

Wij bidden om vrede, verzoening en recht; 

gebruiken met vreugde de maaltijd. 

Wij breken het brood en verstaan het geheim, 

om samen uw kerk en van Christus te zijn. 
 

Wij belijden één geloof en één Heer; 

zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer. 

Heer, geef vrede die ons samenbindt. 

Vader, maak ons één! 

 

Overdenking: God van de regenboog  

Orgelspel 

Intermezzo, Bernardinus D´Hooghe OFM (1858- 1936). 

DELEN 

Voorbeden – stilgebed – onze vader  

Collecte-aankondiging 

GEZEGEND OP WEG 

Slotlied: 388: 1 t/m 5  

“Voor ieder van ons een plaats aan de tafel” 

Zegen 

Orgelspel: Improvisatie 

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

 

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

Mevr. E. Mandemaker-Snijders, Dr. Baumannplein 

 

Bedankje 

Ik wil iedereen bedanken voor de mooie kaarten en vooral voor de mooie 

bloemen van de kerk die Leo en Gea mij kwamen brengen. Het was super 

gezellig. Heel heel hartelijk bedankt daarvoor! 

Lieve groeten van Janny Eijken 

 

Bericht van overlijden 

Op dinsdag 10 augustus is Wim Mels overleden in de leeftijd van 82 jaar. 

Het einde van zijn pelgrimstocht is bereikt....Zo staat er op de kaart te lezen.  

Op maandag 16 augustus 10:30 uur is de besloten afscheidsdienst in de 

Protestantse kerk te Halfweg. Aansluitend wordt Wim naar zijn laatste 

rustplaats gebracht op de begraafplaats in Zwanenburg. De dienst zal via 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/925/events te volgen zijn.  

Op zondag 15 augustus is in de kerk gelegenheid tot condoleren tussen 

14:00 en 15:00 uur. 

We wensen de familie heel veel sterkte en liefde en troost van de Eeuwige. 

 

 

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


  

 

Wijziging voorganger in dienst van 5 September 

Op 5 september a.s. zou Eva Bruggeman bij ons voorgaan. Zij heeft echter 

een beroep aangenomen als jongeren predikant in Lelystad en wordt daar op 

5 september bevestigd. 

Via preekbeurtennetwerk hebben we vervanging gevonden: dhr. Fred 

Toetenel (57)uit Zaandam. Hij is laatste jaars student aan de Theologische 

universiteit in Amsterdam. Hij heeft preekconsent en gaat ongeveer 12 x per 

jaar voor in omliggende gemeentes. 

Met hartelijke groeten, Jacques en Janneke  

 

Collecte Kerk in Actie, zending - Pakistan 

Christenen staan sterker in hun geloof in Pakistan. 

Veel christenen in Pakistan voelen zich kwetsbaar en onzeker. Zij vormen 

een minderheid en behoren tot de laagste klasse, de armste 

bevolkingsgroepen. Veel christenen hebben bovendien weinig kennis over 

het christelijk geloof. Kerk in Actie bouwt samen met lokale kerken aan een 

sterke en vernieuwende kerk in Pakistan. Studenten en voorgangers kunnen, 

onder meer via internet, cursussen en trainingen volgen over discipelschap 

en theologie. Jaarlijks volgen 6.000 tieners een jongerentraining. Zij zijn het 

toekomstig kader van de kerk en staan dankzij deze training sterker in hun 

geloof. Bouwt u mee aan een sterke en vernieuwende kerk in Pakistan? 

-    Voor 34 euro wordt één vrijwilliger getraind om de basiscursus te geven 

-    Voor 500 euro wordt er een regionale studentendag georganiseerd waar 

200 studenten samenkomen. 

Kijk voor meer informatie op kerkinactie.nl/christeninpakistan. Uw bijdrage 

voor dit werk is welkom via de collectes in onze kerk. Of maak uw gift over 

op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie of naar het 

rekeningnummer van onze diaconie, bij beiden o.v.v. christen in Pakistan. 

Vriendelijke groet namens de ZWO-commissie, Ellen Oostwouder 
 

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. Het is fijn om te zien dat er wekelijks gemeenteleden binnen 

komen voor een kopje koffie en een praatje. 
 

Agenda voor de komende week 

Maandag 16-08 20.00 uur      Kerkrentmeesters 

Woensdag 18-08 10.00-12.00 uur   Inloop Kom Binnen! 

Zondag 22-08 10.00 uur      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 

 

http://www.protestantsekerkhalfweg.nl/


  

 

 


