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Zondag, 15 mei 2022    10.00 uur  nr. 1760 
 

Voorganger : Ds. Robert Jan Bakker uit 

  Amsterdam 

Ouderling van dienst  : Gerda Adolf 

 Organist    : Hans Jütte 

 Beamer, geluid en beeld : Robert Fennell 

Lector    : Anke Kluijt 

 Oppas- / Kinderdienst  : Aanwezig 

 Collecten    : KiA binnenlands diaconaat / Kerk 
 

 

Na de dienst zijn we van harte welkom voor 

een kop koffie, thee of een glas limonade 
 

 

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           Allegro moderato triosonate, BWV 525, 

   J.S. Bach (1685-1750) 

BEGINNEN 

• Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 

Lied Psalm 145: 1 

• Bemoediging en Groet 

Lied Psalm 145: 3 

• Gebed om ontferming 

Glorialied Gezang 705: 1 

LEZEN 

• Gebed om de heilige Geest 

• Kinderen gaan naar de kinderdienst  

• Eerste lezing Deuteronomium 6: 1-9 

Lied Psalm 116: 1, 3 en 6 

• Tweede Lezing: Johannes 13: 31-35 

Lied Gezang 209: 1, 2 en 3 

• Overdenking 

Orgelspel         Andante opus 29 nr.2,  

                         M.H. van ´t Kruys (1861-1919) 

• Lied Gezang 799: allen 1 en 6, vrouwen 2 en 4, mannen 3 en 5 

DELEN 

• Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

• Collecte aankondiging  

• De kinderen komen terug in de dienst  

GEZEGEND OP WEG 

Lied (staande) Gezang 413: 1 en 3 

• Zegen (Beantwoord met gezongen Amen 431B) 

Orgelspel           Improvisatie 



  

 

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

Mevr. J. Rieder-Klaassen, Amestelle, i.v.m. haar 80ste verjaardag 
 

Bedankt 

Bedankt voor de attenties in de vorm van kaarten en bloemen die wij van u 

mochten ontvangen ter gelegenheid van mijn 80ste verjaardag. Dankbaar 

zijn wij dat deze dag is gehaald.           Thea Swager-Kamminga 
 

Bedankt 

Hartelijk dank voor het mooie boeket bloemen wat wij afgelopen weekend 

mochten ontvangen.                             Evert en Yolanda Jonker 
 

Collecte Kerk in Actie - Diaconaat (Nederland) 

Op adem komen in jeugddorp De Glind 

In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen uit huis geplaatst. Ze maakten 

in hun leven al té veel mee. In jeugddorp De Glind vinden deze kinderen 

een veilig thuis. Ze wonen bij gewone gezinnen, in 28 gezinshuizen die 

verspreid staan over het verder gewone dorp. De ouders hebben een 

opleiding om kwetsbare kinderen de juiste verzorging en opvoeding te 

geven. Daarnaast krijgen ze ondersteuning bij hun ontwikkeling en 

traumaherstel. Dat gebeurt door heel gewone dingen als zwemles, naar 

school gaan en buiten spelen, maar ook door speciale activiteiten waarbij ze 

werken aan zelfvertrouwen en sociale vaardigheden: paardrijden, 

muziekles, schilderen en judo. 

Met uw bijdrage steunt u diaconale projecten van Kerk in Actie, zoals het 

werk in De Glind voor kwetsbare kinderen. Geef aan de collecte of maak 

een bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie (of 

naar het rekeningnummer van onze diaconie) o.v.v. collecte De Glind. 

Hartelijke groet namens de ZWO-commissie, Ellen Oostwouder 
 

Eindexamen 

Binnenkort starten de eindexamens voor het voortgezet onderwijs. Het is 

een goede gewoonte in de gemeente mee leven met de kandidaten. Na de 

bekendmaking van de uitslag leven we graag met de jongelui mee om hen 

te feliciteren met een diploma. Ook willen we hen, als dat nodig is, sterkte 

wensen met een herexamen, of als het niet is gelukt het diploma te halen. 

Kent u jonge mensen uit de gemeente die examen doen? Geeft u dat dan 

door aan een ouderling, de dominee, of aan mij. 

We wensen alle jongeren succes in de komende weken. Heleen Broerse 

 

 

Voorbereiden Pinksterdienst, 5 juni. 

De dienst op Pinksterzondag is de eerste dienst die de. Wilma van Rijn weer 

bij ons voorgaat. Net als bij andere bijzondere zondagen bereidt ze die 

graag met gemeenteleden voor. Wilt u/wil jij meewerken daaraan? Meld je 

dan aan bij de scriba Heleen Broerse. Haar gegevens staan in het kerkblad.  

 

Pastoraat in mei 

Tijdens het zwangerschapsverlof van ds. Wilma van Rijn-Fennell zijn er 

4 uren per week pastoraat beschikbaar ter vervanging. 

Dominee Gonja van 't Kruis uit Rijsenhout is hiervoor beschikbaar.  

Voor aanvraag van pastorale hulp kunt u het bekende telefoonnummer 

gebruiken: 06- 23 63 82 19. Dit nummer wordt tijdelijk door Gerda Adolf 

beheerd.  

 

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.  
 
Elke woensdag- en zondagochtend kunnen in de ronde mand bij de ingang 

van de kerk producten voor de voedselbank worden ingeleverd. 

 

Agenda voor de komende week 

- Maandag   16-05  20.00 uur     Kerkrentmeesters 

- Woensdag 18-05  10.00-12.00 uur   Inloop.Kombinnen! 

- Zondag   22-05  10.00 uur     Dhr. Maarten Kruimer uit Huizen 

 

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 kan gemaild worden naar kerkbrief@protestantsekerkhalfweg.nl. 

Kijk voor meer informatie op: www.protestantsekerkhalfweg.nl. 
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