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Zondag, 26 juni 2022    10.00 uur  nr. 1766 
 

Voorganger  : Ds. Rien Wattel 

Ouderling van dienst  : Cora Gerritse 

 Organist    : Dick Meijer 

 Beamer, geluid en beeld : Onno Bart 

Lector    : Petra Meijer - Mendrik 

 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 
 

VOORBEREIDING 
 
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 

   Lied 275, Heer onze Heer…. 

 

Bemoediging, groet, drempelgebed: 

 V:  Op de lange weg naar de nieuwe aarde  

horen we vaak niet het roepen van de mens  

die met ons gaat, verdiept als we zijn in ons eigen leven. 

G: Open ons voor die stemmen  

zodat we meebouwen aan uw nieuwe aarde 

waar alle mensen in tel zijn. 

Maak ons zó deelnemers aan uw volk onderweg. 

Amen 

afgesloten met lied 895, Wij gaan de nacht door…..  
(3x gezongen na voorspelen door organist) 

Kyriegebed 

Glorialied: 304, Zing van de Vader…. 

 

RONDOM HET  WOORD 

De kinderen gaan met lichtje naar de kinderdienst 
 
Inleiding op de dienst met het schilderij: 

Concetto spaziale (Ruimte-concept), rood met stenen, uit 1954, van Lucio 

Fontana (1899 – 1968) 
 

Gezongen gebed om de Geest: 695: 1, 2, 4, 5  

Heer, raak mij aan met uw adem 
 
Schriftlezing: Johannes 14: 23 – 27 (NBV21) 

Lied: 691, De Geest van God waait als een wind…  

Verkondiging 

Orgelspel 



  

 

Lied: 362 Hij die gesproken heeft  

 

GEBEDEN  EN  GAVEN  

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

 

   Slotlied: 791: 1, 2, 3, 4 

Liefde, eenmaal uitgesproken….   

Zegen 

Orgelspel 
***************************************************************************************** 

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

Mevr. C. Monster-van Oeveren, Sparrenlaan, i.v.m. haar 93e verjaardag 

Mevr. W. van Vark-Leijding, Dennenlaan, i.v.m. haar 90e verjaardag 

Bas en Hanneke Groen zijn grootouders geworden van een kleindochter, Cella. Zij 

is de dochter van Sanne en Bart. De witte roos is voor hen. 

 

Meeleven 

Greet Versluis heeft enkele weken terug haar heup gebroken. Deze week is de 

heup alsnog geopereerd.  

Ria Bakker is tijdens een wandeling op vakantie gevallen en heeft haar schouder 

gebroken. Met rust en oefeningen hoopt ze snel wat mobieler te zijn.  

Meneer Malipaard sr is in huis gevallen en heeft zijn ribben en heup gekneusd.  

We wensen hen allemaal een vlug en goed herstel toe! 

 

M | G – 17 juni 2022 – Bedankt! 

Wat zijn we verrast door jullie felicitaties voor ons huwelijk! Jullie komst naar 

onze trouwdienst, de vele kaarten en berichten, de cadeaus, het was 

hartverwarmend. We kijken dankbaar terug op een hele mooie dag en voelen ons 

gezegend dat velen dit met ons gevierd hebben. Het is fijn om te zien dat de 

verbondenheid die we nog steeds met jullie ervaren, wederzijds is.  

Hartelijke groeten, Gert en Marcel.  

 

Bedankt 

Hartelijk dank voor de belangstelling, de kaarten en de bloemen die ik kreeg bij 

mijn verjaardag, Cees Oostwouder. 

 

 

Bedankt voor de bloemen uit de kerk die Lenie Bloos mij bracht. Ook kreeg ik 

veel kaarten. Het gaat gelukkig weer wat beter. Hartelijke groeten, Janneke Mast 

 

Collecte Kerk in Actie-Diaconaat (Nederland)  

Hulp voor mensen zonder papieren 

In Nederland verblijven enkele tienduizenden migranten zonder verblijfs-

vergunning en geldige papieren. Zij hebben nauwelijks rechten en leven vaak 

onder moeilijke omstandigheden. Ze mogen niet werken en hebben geen recht op 

sociale voorzieningen. Kerk in Actie ondersteunt kerkelijke initiatieven zoals de 

Pauluskerk in Rotterdam, Villa Vrede in Utrecht en het Wereldhuis in Amsterdam, 

die ongedocumenteerden helpen met informatie, advies en scholing. Maar ze 

kunnen er ook terecht voor een warme maaltijd, worden geholpen met 

ingewikkelde post en als er een medisch probleem is. 

Steun het werk van Kerk in Actie voor mensen zonder papieren. Geef in de 

collecte of maak uw bijdrage over op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in 

Actie o.v.v. Hulp ongedocumenteerden. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.  

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.  
 
In de maanden juli en augustus is er een "zomerstop" voor de inloopochtenden 

op de woensdag. De laatste inloopochtend van dit seizoen is 29 juni en de nieuwe 

start is in september. Hier komt nog nader bericht over. 
 
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 

Dinsdag  28-06 10.15 uur  Commissie Eredienst  

Woensdag  29-06 10.00-12.00 uur  Inloop. Kom Binnen! 

Zondag  03-07 10.00 uur   ds. Wilma van Rijn-Fennell 
 
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. Volgende maand, juli, verzorgt 

Petra Meijer – Mendrik de kerkbrief. De kopij kan gemaild worden naar 

kerkbrief@protestantsekerkhalfweg.nl. 

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