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

10.00 uur

nr. 1724

: Dhr. Fred Toetenel uit Zaandam
: Annelies Klokman
: Hans Jütte
: Onno Bart
: Cora Gerritse
: niet aanwezig
: niet aanwezig
: KIA Werelddiaconaat / 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 Preludium, BWV 542, Joh. Seb. Bach (1685-1750)
Welkom
Intochtslied: Psalm 54: 1 O God, verlos mij door uw naam
gemeente gaat staan
Votum en groet
v. De Heer zij met u
g. Ook met u zij de Heer
v. Onze hulp is in de naam van de Heer
g. Die hemel en aarde gemaakt heeft
v. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat
de werken van zijn handen , Amen.
gemeente gaat zitten
Lied: Psalm 54: 2 O God, verlos mij door uw naam
Gebed om ontferming (in drie verzen): beantwoord door voorzangers:
Heer ontferm U, Christus ontferm U, Heer ontferm U .
Glorialied 305 Alle eer en alle glorie
Gebed om de hulp van de Heilige Geest
1e Schriftlezing: Johannes 7: 1-13
Lied 353: 1 en 2 Nu heeft het oude leven afgedaan
2e schriftlezing: Johannes 7: 14-24
Lied 353: 3 en 4 Nu heeft het oude leven afgedaan
UITLEG EN VERKONDIGING
Orgelspel
Cantilène, Gabriel Pierné (1863-1937).
Lied 319: 1, 2, 5, 6 en 7
Alles wat geschreven staat
Dankgebed en voorbeden
Afgesloten met stil gebed en gezamenlijk opzeggen Onze Vader
Collecte aankondiging
Lied 423 Nu wij uiteengaan
gemeente gaat staan
Uitzending en zegen
Afgesloten met allen zingen Lied 431 B Amen
Orgelspel Fuga, BWV 542, Joh. Seb. Bach (1685-1750)
***********************************************************
De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij:
Mevr. Iet Agterhof- van der Schaaf, Zwanenburgerdijk

Bedankt
Dankbaar en blij hebben wij ons 55-jarig huwelijk gevierd met onze kinderen en
kleinkinderen. Wij werden verrast door prachtige rozen op de maandagmorgen en
de vele lieve felicitaties, mailtjes, zelfs uit de Verenigde Staten, appjes en
telefoontjes. En wat een prachtige kaarten kwamen er iedere dag! Ook dat is
Gemeente zijn.
Hartelijk dank ook voor de kleurrijke bloemen die na de kerkdienst bij ons werden
gebracht.
Warme groet van Tineke en Bas Berger.
Bedankt
Heel erg leuk, dat ik (Jeanne) zoveel kaarten met lieve wensen kreeg op mijn
verjaardag!! Het was een heerlijke dag!! Bedankt voor de moeite!!
Hartelijke groet van Gellius en Jeanne
Kliederkerk proeverij
Sommige kerkleden zijn nieuwsgierig of Kliederkerk zou kunnen werken in onze
gemeente. Woensdag 8 september zullen we daarom meedoen aan een online
proeverij. Ook interesse? Ik hoor graag van je! En meld je vooral aan op:
https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/online-kliederkerk-proeverijen/
Komt 8 september niet uit? Er zijn nog meer data beschikbaar.
Koffie drinken startzondag
In het kerkgebouw met een grote groep koffie drinken is nog niet mogelijk, maar
bij elkaar op de koffie komen kan wel!
Op zondag 12 september nodigen wij u van harte uit bij elkaar op bezoek te gaan!
U kunt zich daarvoor opgeven bij Heleen Broerse:
scriba.pkn.halfweg.zwanenburg@gmail.com, of via de brievenbus.
In het kerkblad van september vindt u meer informatie. Ds. Wilma van Rijn
Kerkbrief September
In het kerkblad van september staat vermeld dat Cora Gerritse deze maand de
kerkbrief samen zou stellen. Dat is echter pas het geval in oktober. De maand
september wordt nog gedaan door Leo Kranenburg
Collecte Kerk in Actie - Werelddiaconaat (Ghana) 2021
Ghanese kerk helpt jongeren aan werk. Ghana heeft een jonge bevolking: meer dan
de helft is jonger dan 25 jaar. Ze zijn energiek en willen allemaal iets van hun
leven maken. Vooral vanuit de afgelegen dorpen in het droge noorden van Ghana
trekken veel jongeren naar de grote steden in het zuiden, op zoek naar werk. Een
deel heeft succes, maar een ander deel komt in moeilijkheden. De kerk in NoordGhana wil jongeren kansen bieden in hun eigen omgeving. Ieder jaar krijgen 40
jongeren daarom de kans om ondernemersvaardigheden en een praktisch vak te
leren. Monica (21) leert nu het kappersvak. Priscilla (25) leert weven en wil later
een eigen weverij beginnen. Elisha (24) wordt opgeleid als kleermaker. Hij wil
later als kleermaker aan de slag in zijn eigen dorp en zelf ook mensen opleiden.

●Voor 200 euro wordt één jongere 6 weken getraind in ondernemersvaardigheden
●Voor 200 euro krijgt één jongere begeleiding op zijn stageplek
●Voor 85 euro krijgt één jongere materiaal om zijn bedrijf te starten.
Samen zijn we de kerk in actie: in Nederland en in Ghana. Helpt u de Ghanese
kerk om jongeren een vakopleiding bieden? Steun dit werk via de collecte voor
Kerk in Actie in onze kerk. Dank u wel! www.kerkinactie.nl/kerknoordghana.

Vriendelijke groet namens de ZWO-commissie, Ellen Oostwouder
Programma IK MIS JE
Op zondag 19 september om 8.55 uur op NPO 2 is er een opname te zien die
opgenomen is op de begraafplaats in Zwanenburg. Deze informatie wil ik graag
met jullie delen!
Met vriendelijke groeten, Hanny de Boer

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
Dinsdag
07-09 10.00 uur
Woensdag
08-09 10.00-12.00 uur
20.00 uur
Zondag
12-09 10.00 uur

Commissie Eredienst
Inloop Kom Binnen!!
Moderamen
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

