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Zondag, 14 augustus 2022   10.00 uur  nr. 1773 
 

Voorganger  : ds. Alexander Noordijk 

Ouderling van dienst  : Annelies Klokman 

 Organist    : Arjen de Jong 

 Beamer, geluid en beeld : Rob Piso / Leo Bakker 

Lector    : Ria Bakker 

 Oppas- / Kinderdienst  : Aanwezig 

 Collecten    : KiA Zending / 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 

BEGINNEN 

Mededelingen door ouderling van dienst 
 
Gemeente gaat staan 

Lied 601: 1 t/m 3 Licht dat aanstoot in de morgen   
 

Bemoediging en groet 

Drempelgebed 

Lied 1005: 1, 2, 4 en 5 Zoek eerst het koninkrijk van God  
 
Kindermoment 

Kinderlied: God kent jou vanaf het begin  
 

Refr.: God kent jou 

Vanaf het begin 

Helemaal van buiten 

En van binnenin 

Hij kent al je vreugde 

En al je verdriet 

Want Hij ziet de dingen 

Die een ander niet  

ziet (2x) 

En weet je wat zo mooi is 

Bij Jezus voel je je vrij 

Om helemaal jezelf te zijn 

Want Hij houdt van jou 

Ja Hij houdt van jou 

Ja Hij houdt van jou en mij 
 
Refr. God kent jou (2x) 

En weet je wat zo mooi is 

Bij Jezus voel je je vrij 

Om helemaal jezelf te zijn 

Want Hij houdt van jou 

Ja Hij houdt van jou 

Ja Hij houdt van jou en mij 
 
Refr. God kent jou (2x) 

 

RONDOM HET WOORD  

Gebed opening van het Woord 
 
1

e
 Lezing: Ruth 1: 1 – 10  

  Lied 787: 1 t/m 4 Wijs mij niet af, ik kan je niet verlaten  
 
2

e
 Lezing: Ruth 1: 11 - 22 

  Lied 970: 1 t/m 5 Vlammen zijn er velen  
 
Overdenking 

Meditatieve muziek : Mijn land is jouw land – Stef Bos 
 
Ek is n vreemde hier 

Ek het my land gelos 

Ek het jou pad gekruis 

Ek het jou spoor gevolg 

 

Maar jou land is my land 

Jou volk is my volk 

Jou taal is my taal 

Jouw God is my God 

 



  

Jy het gesê gaan terug 

Moe nie op my vertrouw 

Maar jy's 'n deel van my 

Wat doen ek sonder jou 

En ek weet die toekoms is onseker 

En die donker is dichtbij  

En ek weet ons wag 'n lang reis 

Reg deur die woestyn 
 
 

Jou droom is my droom 

Jou pad is my pad 

Jou toekoms my toekoms 

Jou hart in my hart 

 

Ek weet jou volk is bang 

Voor ons wat anders is 

Maar ek sal brugge bou 

Daar waar die afgrond is 

En ek sal terugverlang 

Wanneer die wind sal waai 

Wat uit die suide kom 

Van my geboorte grond 

 

Maar ek sal sterk wees 

En ek sal oorleef 

Want ek wil naas jou staan 

Al sal dit moeilyk wees 

Maar jou land is my land 

Jou volk is my volk 

Jou taal is my taal 

Jouw God is my God 

Jou droom is my droom 

Jou pad is my pad 

Jou toekoms my toekoms 

Jou hart is my hart 

 

My deel is jou deel 

My brood is jou brood 

Jou lewe is my lewe 

Jou dood is my dood 

En wanneer die donker kom 

En jou mense my ontwyk 

Sal ek my liefde gee 

Totdat die haat verdwyn 

Want jou huis is my huis 

Jou angs is my angs 

Jou stilte my stilte 

Jou land is my land 
 
DELEN 

Voorbeden, stilgebed en Onze Vader 

Collecte-aankondiging      Kinderen komen terug van de kinderdienst 

 

GEZEGEND OP WEG 

Slotlied 418: 1 t/m 4 God schenk ons de kracht 

Zegen: amen 

Orgelspel   

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

Dhr. en mevr. Kleefsman-Verdonk, Zwanenburgerdijk. Ter bemoediging 

 

Meeleven 
Henk Groothuis is gevallen met de fiets en heeft zijn heup gebroken. 

Lien Hofstra herstelt van haar gebroken been. 

Corry Kranstauber herstelt van haar gebroken heup. 

Gerda Kortenoeven is voor herstel opgenomen. 
 
Gezamenlijke maaltijd na de dienst op 4 september 
Op zondag 4 september start het nieuwe kerkelijk seizoen. We willen deze dag ook 

gebruiken om  na de dienst een maaltijd met elkaar te gebruiken. We denken te 

starten rond 12.00 uur. U wordt van harte uitgenodigd hieraan deel te nemen.  

U kunt zich aanmelden bij mij, via de telefoon, e-mail of rechtstreeks in de kerk.  

We hopen op een gezellige en volle kerkzaal. 

Heleen Broerse 

 
Wijzigingen inloop    De inloop gaat weer van start! 
We zijn blij om te melden dat de inloop weer gaat beginnen. 

Op donderdag 1 september bent u van harte welkom in de kerk. 

Wel zijn er enkele wijzigingen: Vanaf september zal de inloop plaatsvinden op elke 

1e en 3e donderdag van de maand. 

U kunt zoals gebruikelijk een praatje maken en een kopje koffie of thee drinken en 

een kaarsje aansteken, maar om de sfeer te verhogen zullen er ook andere 

activiteiten worden aangeboden zoals een legpuzzel, diamond painting of een spel. 

Zoals altijd kunt u op de eerste donderdag ook uw producten voor de bazaar 

inleveren.   

We hopen op donderdag 1 september velen van u te begroeten! Team inloop 
 
Collecte Kerk in Actie 2022 - Zending (Egypte) 

De kerk staat op tegen armoede in dorpen in Egypte 

Op het platteland van Egypte is de armoede groot. De werkloosheid is enorm en 

inwoners hebben nauwelijks toekomstperspectief. BLESS, de diaconale 

organisatie van de Koptisch-Orthodoxe Kerk, wil de leefomstandigheden in arme 

dorpen verbeteren door economische ontwikkeling te stimuleren.  

Met de opbrengst van deze collecte steunt u het werk van Kerk in Actie in Egypte 

en andere zendingsprojecten. Helpt u mee? Geef in de collecte of maak uw gift 

over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Kerk in 

Egypte. 

Met vriendelijke groet namens de ZWO-commissie, Ellen Oostwouder 
 
Agenda voor de komende week 
Zondag  21-08 10.00 uur  ds. Cor Ofman, Amsterdam 

 
Deze Kerkbrief is gemaakt door Cora Gerritse. 

Volgende week wordt de Kerkbrief verzorgd door: Petra Meijer-Mendrik 

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

mailto:kerkbrief@protestantsekerkhalfweg.nl

