
  

 
 

 

KERKBRIEF 
 

Protestantse gemeente 
te 

Halfweg-Zwanenburg 

 

 
 
 

 

Zondag, 17 juli 2022    10.00 uur  nr. 1769 
 

Voorganger  : mw. ds. G. van ’t Kruis, Rijsenhout 

Ouderling van dienst  : Annelies Klokman 

 Organist    : Hans Jütte 

 Beamer / geluid en beeld : Robert Reemer / Melissa Sieraad 

Lector    : Gré Gijzen 

 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: 

Preludium 3e Orgelsonate, Felix Mendelsohn-Bartholdy (1809-1847) 

 

BEGINNEN 
 
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 

 

 Lied 139: 1 en 2 Heer, die mij ziet zoals ik ben  

 

Bemoediging en Groet 

 

Inleiding op de dienst 

 

Gebed om ontferming 

 

Glorialied 216: 1 t/m 3 Dit is een morgen als ooit de eerste 

 

LEZEN 

Gebed om de Heilige Geest 

De kinderen gaan naar de kinderdienst 
 
 
Eerste lezing: Jesaja 45: 1-2 en 5-8 (NBV21) 

 

Lied 283: 1, 2, 4 en 5 In de veelheid van geluiden 

 

Tweede Lezing: Handelingen 17: 16-34 (NBV21) 

 

Lied 825: 1, 2 en 6 De wereld is van Hem vervuld 

 

Overdenking 

 

Orgelspel: Andante, Marius Hendrik van ´t Kruys (1861-1919) 

 

Lied 981: 1, 2, 4 en 5 Zolang er mensen zijn op aarde 



  

 

DELEN 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 

 

Collecte-aankondiging door de collectant van dienst. 

De kinderen komen terug 

 
GEZEGEND OP WEG 

Slotlied 416: 1 en 4 Ga met God en Hij zal met je zijn 
 
Zegen, beantwoord met 431B gezongen Amen 
 
Orgelspel: Sortie, Louis James Alfred Lefébure-Wély (1817-1870) 
 
************************************************************* 
 
De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij: 
De heer C. Sikkel, Zwanenburgerdijk 431 i.v.m. zijn 85e verjaardag. 
 
Meeleven 

Het nieuwe, tijdelijke adres van mijn moeder is in Bornholm:  

Mevrouw Versluis, 3e etage, revalidatie-afdeling, 

Bornholm 50, 2133 AA Hoofddorp. 

Met vriendelijke groet, Inez Versluis 

Producten voedselbank 

Elke zondagochtend kunnen in de ronde mand bij de ingang van de kerk 

producten voor de voedselbank worden ingeleverd. 

 

Wij vieren de liefde en het leven 23-07-2022! 

Op 23 juli 2022 om 14:00 uur bezegelen we onze 

liefde in de kerk van Halfweg.  

We nodigen u allen graag uit deze bijzondere dag 

samen met ons te vieren! De dienst zal ook 

gestreamd worden. We hopen op een vrolijke en 

liefdevolle dag.  

Wilma, Robert en Jackie Fennell-van Rijn 

 

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 

 

Collecteschalen in plaats van -zakken 

Er is gevraagd waarom er nog steeds gecollecteerd wordt via de 

collecteschalen. In de kerkenraad van juni is dit besproken. Er is 

begrip voor het feit dat niet iedereen het prettig vindt dat zichtbaar is wat in 

de schaal wordt gelegd. De ontwikkelingen rond Corona zijn zodanig dat 

nog steeds alle mogelijke zorg moet zijn rond besmetting. Het gebruik van 

de collectezakken verhoogt het risico op besmetting, dus blijft het gebruik 

van de schalen nodig. Het is ook mogelijk bij het binnengaan van de kerk al 

uw bijdrage in de schalen te doen. Een bedrag storten op de rekeningen van 

Diaconie en Kerk kan ook in plaats van een gift tijdens de dienst. 

Tot nader order blijft de situatie zoals die nu is. 

Hartelijke groet, Heleen Broerse 

 

Proefles koortje “Internos” 

Zoals wij in het Kerkblad van juni hebben vermeld, zijn de overgebleven 

leden van “Internos” na zeer lange tijd, gezellig bij elkaar gekomen. 

Gebleken is dat velen het zingen erg missen, daarom is gezamenlijk 

besloten een proefles te houden op woensdag 21 september a.s. om 

14.00 uur in de koffiezaal van onze kerk. Als dirigent hebben we de heer 

Hans Jütte bereid gevonden ons zingen te beoordelen en eventueel, 

afhankelijk van het resultaat, te blijven dirigeren. We zijn erg blij dat Hans 

hiertoe bereid is en hopen op een leerzame en gezellige middag. 

Hierbij nodigen wij iedereen, die interesse heeft, te komen luisteren of mee 

te zingen, van harte uit. Alle stemmen zijn van harte welkom, dus kom ons 

koortje meeversterken op:  

Woensdag 21 september om 14.00 uur koffiezaal PKN Kerk. 

In de kerkbrief van augustus zal nog een herinnering geplaatst worden. Er 

zijn momenteel 12 overgebleven leden, maar we zien graag nieuwe 

gezichten op onze proefles!! 

        Een hartelijke groet, 

namens het bestuur “Internos”, Betsy Geelhoed 

 

Agenda voor de komende week 

- Zondag 24-07 10.00 uur  René Wichers 
 
 

Deze kerkbrief is gemaakt door Petra Meijer-Mendrik. 

De kopij kan gemaild worden naar: kerkbrief@protestantsekerkhalfweg.nl. 

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

mailto:kerkbrief@protestantsekerkhalfweg.nl
http://www.protestantsekerkhalfweg.nl/


  

 

 


