
  

 
 

 

KERKBRIEF 
 

Protestantse gemeente 
te 

Halfweg-Zwanenburg 

 

 
1e zondag van de zomer 

 
Vaderdag en Vluchtelingenzondag 

 

 
 

Zondag, 19 juni 2022    10.00 uur  nr. 1765 
 

Voorganger  : Ds. Cor Ofman 

Ouderling van dienst  : Annelies Klokman 

 Organist    : Hans Jütte 

 Beamer, geluid en beeld : Robert Fennell 

Lector    : Grietje Monster 

 Oppas- / Kinderdienst  : Aanwezig 

 Collecten    : Diaconie / 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 

Trumpet tune, Alfred Hollins ( 1865-1942) 
 
 

VOORBEREIDING 

 

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 

   Lied 283 In de veelheid van geluiden 
 
Bemoediging en Groet 

Lied 210: 1 en 2 God van hemel, zee en aarde 
 
Gebed om ontferming 
 

   Gloria: Lied 868: 1, 2 en 3  

Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere 

 

 

HET  WOORD 

Gebed bij de opening van de Schriften 

 

De kinderen gaan met lichtje naar de kinderdienst 

 
Lezing: Psalm 72: 12 - 14 

Lied 72: 4 Hij zal de redder zijn der armen 

Lezing: Matteüs 11, 1 - 6 

Lied 534 Hij die de blinden weer liet zien 
 
 
Uitleg en verkondiging 

Orgelspel 

Sarabande, uit Cathedral Suite, Gorden Young (1919-1998) 

 

Lied 976: Ons heeft de Heer met liefde neergeschreven 



  

 

GEBEDEN  EN  GAVEN  

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 
 
Collecte-aankondiging door de collectant van dienst. 
 
De kinderen komen terug 

 

   Slotlied: Lied 418 God, schenk ons de kracht 

Zending en zegen 

Orgelspel 

Toccata, W. Ralph Driffill (1870-1922) 

 

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

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

Dhr. C. Oostwouder, Irenestraat, i.v.m. zijn 92e verjaardag  

Mw. J. Mast, Kanaalweg 
 
 

Wel en Wee 

Janneke Mast is gevallen met de fiets en heeft haar heup bezeerd.  

Het is wat behelpen, maar ze maakt het naar omstandigheden goed.  
 
Joke Lem heeft bij een val in huis haar heup en schouder bezeerd. 

Binnenkort zal ze geopereerd worden aan haar heup.  

Haar bewegingsvrijheid is hierdoor flink verminderd. We hopen dat ze snel 

zal herstellen.  

 

Geslaagd! 

Zowel bij Marjolein Oostwouder als  

Tim Berger mag de vlag met rugzak  

wapperen! Ze hebben allebei hun  

diploma voor de middelbare school  

gehaald. Hartelijk gefeliciteerd en  

veel geluk bij jullie volgende opleiding!  
 

 

 
 

 

Bedankt 

Zondag 12 Juni kwam Gré Gijzen met een mooi boeket bloemen voor mijn 

verjaardag, We hebben gezellig buiten koffie gedronken. 

Ook wil ik iedereen hartelijk bedanken voor de vele kaarten en telefoontjes 

die ik heb gekregen. We hebben een heel mooi feest gehad: een dagje 

Broekerveiling met de hele familie. 

Hartelijke groet, Frits Hoogland. 

 
 

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 

Woensdag 22-06 10.00- 12.00 uur Inloop, Kom binnen! 

             20.00 uur Kerkenraad 

Zondag  26-06  10.00 uur  ds. R. Wattel, uit Hoofddorp 

 
 
Collecten 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 Cora Gerritse. De kopij kan gemaild 

worden naar  kerkbrief@protestantsekerkhalfweg.nl. 

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