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te 
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Zondag, 31 oktober 2021   10.00 uur  nr. 1732 
 

 Voorganger   : ds. Wilma van Rijn - Fennell 

Ouderling van dienst  : Annelies Klokman 

 Organist    : Arjen de Jong 

 Beamer, geluid en beeld : Robert Fennell 

 Lector    : Cora Gerritse 

` Oppas- / Kinderdienst  : aanwezig 

 Schaal collecte uitgang : Diaconie / Kerk 

 

 

Na de dienst zijn we van harte welkom voor  

een kop koffie, thee of een glas limonade.  

 

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. 

Thema: Zie jij wat ik zie? 
 

Orgelspel 

 

BEGINNEN 

Mededelingen door de ouderling van dienst 
 

Gemeente gaat staan 

 

Intochtslied: 276 Zomaar een dak 

 

Bemoediging en groet 
 

Vg:  Onze hulp is in de naam van de Ene God, 

Gem:  Die hemel en aarde gemaakt heeft. 

Vg: Die trouw is in de eeuwigheid, 

Gem:  En niet loslaat wat zijn hand ooit gemaakt heeft. 

Vg: Genade zij u en vrede, van God de Vader, 

en van Jezus Christus, in de Eenheid met de Heilige Geest 

Allen:  Amen 
 

Gemeente gaat zitten 

 

Lied: Psalm 146: 1, 4 

 

Kyriegebed 

Glorialied: 978: 1, 2, 4  

Aan u behoort o Heer der Heren 

 

LEZEN  

Gebed bij het openen van het woord 

Met het lichtje naar de kinderdienst 

 

Eerste schriftlezing: Psalm 13 (Bijbel in gewone taal) 

 

Lied 925 (3x) Wek mijn zachtheid weer  



  

 

Evangelielezing: : Marcus 10: 46-52 (NBV) 

 

Lied 816: 1, 2, 4 Dat wij onszelf gewonnen geven  

Overdenking 

                                                    Orgelspel 

 

Geloofsbelijdenis: Lied 344: Wij geloven één voor één 

 

DELEN 

Dankgebed, voorbeden, stilgebed 
 
Collecte-aankondiging 

 

ROND DE TAFEL 

Lied 385: De tafel van samen  

 

De tafel staat gedekt voor iedereen die gelooft en God liefheeft. 

Als teken dat we welkom zijn in de kring rond de tafel van God.  

Wie we ook zijn, waar we ook vandaan komen, Gods uitnodiging staat.  
 
Avondmaal vieren, dat is brood op je tong, en geurige wijn uit de beker. 

Dat is uitzien naar een wereld waar de kinderen dansen en zingen. 

Dat is delen in de droom van overvloed en vrede.  
 
We delen mee in de vrede van God, die ons allen te boven gaat.  

 

Vg:  De vrede van God zij altijd met u allen. 

Allen: Ook met u zij vrede 

 

Lied 397: Vrede gaat van hand tot hand 

 

Vg: We richten onze harten naar de eeuwige God 

Gem: Zoals de bloemen zich richten naar de zon! 

Vg: God is licht! 

Gem: Er is in Hem geen spoor van duisternis! 

Vg: Dank de Eeuwige onze God. 

Allen: Wij willen God danken! 

 

Wij spreken onze dank uit Eeuwige God.  

Hier en nu, overal en altijd.  

 

Want ‘Ik zal er zijn’ is uw naam. 

U zag al naar ons om, toen wij nog niets wisten van u. 

U heeft ons al antwoord gegeven, nog voordat wij u toeriepen.  

U heeft ons gezocht en gevonden, 

en zal naar ons blijven omzien, ons behoeden en dragen. 

In uw licht zijn wij voor eeuwig geboren.  

 

Daarom zingen wij u toe,  

met de stemmen die u al eeuwen U de lof toe zingen:  
 

Lied 985: 1, 3 Heilig, heilig, heilig 

 

Gezegend bent u God, en gezegend is Jezus. 

Hij heeft met zijn komst ons leven met uw naam verbonden, 

met uw goedheid, liefde en compassie. 

Omdat hij naar ons toe kwam,  

ons zag, ons hoorde, ons nabij wilde zijn  

en zijn mededogen heeft getoond. 

Omdat hij ons tot het einde toe heeft liefgehad.  
 
Hij heeft op de avond voor zijn dood zijn liefde bevestigd 

met de tekens van brood en wijn.  
 
Toen hij het brood nam, daar de dankzegging over uitsprak, 

het brak, aan zijn vrienden gaf en zei:  
 
Neem en eet;  

Dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt,  

doe dit tot mijn gedachtenis.  
 
En toen hij de beker nam, daar de dankzegging over uitsprak,  

het rondgaf en zei:  

Drink allen hier daaruit, deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed; 

Doe dit, wanneer u het drinkt, tot mijn gedachtenis.  

 

Lied 403a ‘Als wij dan eten van dit brood, en drinken uit deze 

beker, verkondigen wij zijn dood en leven totdat hij komt.’  

 

Goede God, 

Zo komen wij hier samen, delen wij het brood en de wijn.  

Brengen u dank en lof voor wat u ons heeft gegeven. 



  

 

Wij vragen u: Schenk ons uw Heilige Geest. 

Wees de ziel van ons bestaan. 

Dat wij oog en oor hebben voor de medemens 

Dat wij met compassie omzien naar onze naasten.  

En leren liefhebben zoals u ons liefheeft.  

Dat wij tekens mogen zijn van uw aanwezigheid.  

 

Dat is waar wij om bidden, met de woorden die Jezus ons leerde:  

Onze Vader 

 

Wij delen brood en wijn (met orgelspel) 

 

Liefdevolle God, 

Wij hebben uw woorden gehoord, brood en wijn met elkaar gedeeld. 

Laat het tot teken zijn dat u dicht bij ons bent, dat wij van u zijn. 

Wij zijn door u gezien en gehoord, door u geliefd.  

Laat ons geïnspireerd zijn door uw Geest. 

Dat onze levens in het teken staan van uw liefde en tot welzijn van de 

naaste. Amen 

 

GEZEGEND OP WEG 

Slotlied: 974: 1, 2, 5 Maak ons uw liefde, God,  

 

Gemeente gaat staan 

Zegen   431c Amen  
 

Orgelspel 

 

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

 

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

Dhr. en mevr. Kranstauber–van den Broek, Houtrijkstraat, i.v.m. hun 65 

jarig huwelijk. 

 

Wel en wee 

Maandag 25 oktober waren de heer en mevrouw Kranstauber-van den 

Broek 65 jaar getrouwd. Dit hebben zij samen met de familie kunnen vieren 

met een uitgebreide lunch.   

Namens de gemeente feliciteren wij hen van harte met dit mooie jubileum. 

 

Klok achteruit 

Vannacht (in de nacht van 30 op 31 oktober) is de klok een uur achteruit 

gegaan. Dit betekent dat we een uurtje hebben kunnen uitslapen. 

Het wordt een uitgeruste kerkdienst dus.  

 

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. 

 

Inleveren spaardoosjes op 7 november 

Volgende week zondag kunt u uw spaardoosjes weer inleveren. Zet ze 

alvast klaar! 

Hartelijke groet namens de ZWO-commissie, Ellen Oostwouder 

 

Inzameling levensmiddelen voor Voedselbank op Dankdag voor gewas 

en arbeid en op de inloopochtenden ervoor en erna 

Zondag 7 november a.s. is het Dankdag. Net zoals voorgaande jaren willen 

wij u vragen om juist op deze dag te delen met andere mensen die het 

minder goed hebben dan wij.  

Zoals u wellicht weet, worden elke week op vrijdagmorgen in onze kerk 

voedselpakketten uitgedeeld aan mensen die dat nodig hebben. Dit wordt 

mogelijk gemaakt door de Voedselbank Haarlemmermeer.  

Ook op de woensdagochtenden (inloopochtenden “Kom Binnen”) rondom 

Dankdag kunnen er producten worden ingeleverd. 

Doet u ook mee? U kunt een keuze maken uit de producten op onderstaand 

lijstje en die dan meenemen naar de kerk op zondag 7 november, of op de 

woensdagen 3 en 10 november (tussen 10 en 12 uur). 

 

-Toiletpapier 

-Brinta 

-Visconserven 

-Houdbare melk 

-Corned beef 

(blik) 

-Vuilniszakken 

-Rijst 

-Groenten in blik 

-Chocopasta 

-Jam 

-Hagelslag 

-Pindakaas 

-Waspoeder 

-Afwasmiddel 

-Zonnebloemolie 

-Halvarine 

 
Wilt u geen snoep of alcohol inleveren? 

Namens de commissie eredienst, Ria Bakker 

 

 



  

 

Bedankt 

Verrast waren wij met de prachtige bos bloemen die wij, via Bas en Tineke 

Berger, van de KERK mochten ontvangen. 

Hartelijk dank daarvoor. 

Vriendelijke groet, Piet en Greet Versluis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda voor de komende week 

Maandag 01-11 09.00 uur Kerk schoonmaken 

Dinsdag 02-11 14.00 uur Commissie eredienst 

Woensdag 03-11 10.00-12.00 uur  Inloop Kom Binnen! 

Vrijdag 05-11 20.00 uur  VoiceMail 

Zondag 07-11 10.00 uur Ds. J. Scheele-Goedhart, Amsterdam 

 

 

Collecte voor diaconie en kerk   

We blijven uw financiële steun hard nodig hebben.  

de Diaconie  : NL 30 RABO 0324 6670 51 o.v.v. collecte 

de Kerkrentmeesters : NL 21 RABO 0324 6648 85 o.v.v. collecte 

Alvast hartelijk dank! 
 

 

 

Deze kerkbrief is gemaakt door Cora Gerritse.  

In de maand november verzorgt Leo Kranenburg de kerkbrief.  

Kijk voor meer informatie op: www.protestantsekerkhalfweg.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.protestantsekerkhalfweg.nl/


  

 

 

 

 

 

 


