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Zondag, 13 februari 2022   10.00 uur  nr. 1747 
 

Voorganger  : Ds. Gonja van 't Kruis uit Rijsenhout 

Ouderling van dienst  : Cora Gerritse 

 Organist    : Dick Meijer 

 Beamer / geluid en beeld : Rob Piso / Melissa Sieraad 

Lector    : Gerda Adolf 

 Oppas- / Kinderdienst  : Niet aanwezig 

 Collecten    : KiA Noodhulp / Kerk 
 

 

 
 

 

 

 

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 

Mededelingen door ouderling van dienst  

Intochtspsalm 65: 1 en 2 

Bemoediging en groet 

Onze hulp is in de naam van de Ene God, 

A: die hemel en aarde gemaakt heeft. 

Die trouw is in de eeuwigheid  

A: en niet loslaat wat zijn hand ooit gemaakt heeft. 

Genade zij u en vrede, van God de Vader, en van Jezus Christus, in de 

Eenheid met de Heilige Geest 

A: Amen 

Vervolg  Psalm 65: vers 5 

Inleidende woorden 

Gebed om ontferming/Kyriegebed 

Glorialied 834     Vernieuw Gij mij o eeuwig licht 

Gebed voor de opening van de Schrift 

Lezing:  Jes. 55: 6-13 

Lied 313: 1, 2 en 4 

Lezing:  Matt. 13: 1-9, 18-23 

Lied 764 

Overweging 

Orgelspel 

Zingen: Lied 765: 1 t/m 4 

Dank- en voorbeden 

Collecteaankondiging 

Lied 415     Zegen ons Algoede 

Zegen 

Orgelspel 

 



  

 

De bloemen 

Dhr. J. Verhagen, Sparrenlaan, i.v.m. zijn 96e verjaardag,  

Dhr. en mevr. Oostwouder-Bosch, Irenestraat, i.v.m. hun 65 jarig huwelijk,  

Ds. Wilma van Rijn-Fennell, Polanenstraat, i.v.m. haar verjaardag. 

 

Zwangerschapsverlof 

Vanaf 7 februari ben ik met zwangerschapsverlof. Dit betekent dat ik de  

komende maanden geen werkzaamheden voor de gemeente uitvoer. 

Voor vragen kunt u contact opnemen met leden van de kerkenraad. 

Het pastorale nummer 06-2363 8219 zal beschikbaar blijven om mee te 

appen of te bellen.    Ds. Wilma van Rijn-Fennell 
 

Weer fysieke kerkdiensten 

Naar aanleiding van de nieuwe adviezen van de PKN zijn de fysieke 

kerkdiensten weer gestart. Onze belangrijkste regels zijn: 

- Van tevoren reserveren blijft nodig. 

U kunt hiervoor contact opnemen met Heleen Broerse, 06 - 348 711 73. 

- Wanneer we bewegen in de kerk dragen we een mondkapje. 

- Zingen mag 'ingetogen'. 

- We kunnen nog niet koffiedrinken samen, i.v.m. 1,5 m afstand houden. 

- Blijf thuis als u klachten hebt. 

We begrijpen dat het nog niet helemaal is, zoals we willen, maar zijn dankbaar 

dat we weer samen kunnen komen in de kerk.  

Ds. Wilma van Rijn-Fennell 

 

Collecte Kerk in Actie - Noodhulp (Nepal)  

Omdat de werkloosheid in Nepal - vooral op het platteland - hoog is, 

vertrekken veel jongeren naar India, Maleisië of de Golfstaten. Daar zijn de 

arbeidsomstandigheden slecht en de lonen laag. Veel gezinnen zijn echter 

afhankelijk van de inkomsten die deze jonge arbeidsmigranten 

binnenbrengen. Dat werd pijnlijk duidelijk toen veel migranten vanwege de 

coronapandemie moesten terugkeren naar Nepal: daarmee vielen hun 

inkomsten in één klap weg.  

Samen met lokale partnerorganisaties creëert Kerk in Actie in Nepal nu 

voor 2500 jongeren werkgelegenheid, zodat zij in hun eigen omgeving een 

toekomst kunnen opbouwen. De jongeren krijgen een landbouwtraining of 

vakopleiding, of een stageplek en coaching. Ook worden zij in contact 

gebracht met afnemers of werkgevers. 

 

Met uw gift aan deze collecte geeft u jongeren in Nepal een 

toekomstperspectief. Van harte aanbevolen! 

Geeft u ook? Dit kan ook op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in 

Actie o.v.v. Jongeren Nepal of op het rekening van de diaconie eveneens 

o.v.v. Jongeren Nepal. 

Hartelijke groet namens de ZWO-commissie, Ellen Oostwouder 
 

Woensdag welkom 

Heeft u behoefte aan gesprek? Wilt u andere mensen ontmoeten met een kopje 

koffie? En zou u deze week graag een kaarsje aan willen steken? Dat blijft 

allemaal mogelijk op woensdagochtend tussen 10 en 12 uur.  

 

Predikantswisseling 20 februari 
Helaas kan ds. Nellie van Voornveld niet voorgaan in de dienst van zondag 20 

februari. Fijn is dat haar man ds. Gerben van Manen bereid was om de dienst 

over te nemen. 

 

Agenda voor de komende week 

Woensdag 16-02 10.00-12.00 uur Inloop Kom Binnen! 

Zondag 20-02 10.00 uur  Ds. Gerben van Manen uit Amsterdam 
 

Collecten 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 Leo Kranenburg. De kopij voor de 

kerkbrief kan gemaild worden naar  kerkbrief@protestantsekerkhalfweg.nl. 

Kijk voor meer informatie op: www.protestantsekerkhalfweg.nl. 
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14 februari 2021 


