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te 
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Startzondag 

 
 

Zondag, 4 september 2022 10.00 uur  nr. 1776 
 

Voorganger  : Ds. Wilma van Rijn - Fennell 

Ouderling van dienst  : Cora Gerritse 

 Organist    : Hans Jütte 

 Trompet   : Kors Oostwouder 

 Beamer, geluid en beeld : Robert Fennell - van Rijn 

Lector    : Grietje Monster 

 Oppas- / Kinderdienst  : Aanwezig 

 Collecten    : KiA Werelddiakonaat / 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: Cantabile, César Franck (1822-1890) 

BEGINNEN 

• Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 

Lied 288: 1 Goedemorgen, welkom allemaal 
 

• Bemoediging en Groet 
 

Vg: Onze hulp is in de naam van de Ene God, 

Gem:  Die hemel en aarde gemaakt heeft. 

Vg: Die trouw is in de eeuwigheid, 

Gem:  En niet loslaat wat zijn hand ooit gemaakt heeft. 

Vg. Genade zij u en vrede, van God de Vader, 

en van Jezus Christus, in de Eenheid met de Heilige Geest 

Allen:  Amen 
 

Lied: Psalm 33: 1, 2 

• Gebed om ontferming 

Glorialied: 513: 1, 2, 4 God heeft het eerste woord 

 

LEZEN 

• Gebed om de heilige Geest 

• Kinderen gaan naar de kinderdienst  
 
• Eerste lezing Lucas 15: 11 - 25 

Lied 885: 1, 2 Groot is uw trouw, o Heer 

 

• Tweede Lezing Lucas 15: 26 - 32 

Lied 886: 2 Abba Vader U alleen  
 
• Overdenking 

Orgelspel en trompet 

Nun danket allen Gott, Joh. Seb. Bach (1685-1750) 
 

Lied 221: 1, 3 Zo vriendelijk en veilig als het licht 

 

DELEN 

• Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 



  

 

• Collecte aankondiging 

  

De kinderen komen terug uit hun eigen ruimte 

Kinderlied: Onder boven voor en achter 

met beamer 

 

GEZEGEND OP WEG 

Lied 425 Vervuld van uw zegen 

• Zegen Amen 431B  

Orgelspel  

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

Mevr. C. Kranstauber - v.d. Broek, Houtrijkstraat  
 

Startzondag 

Deze zondag beginnen we weer het kerkelijke seizoen.  

In deze feestelijke dienst worden we begeleid door Hans Jütte op het orgel, 

en Kors Oostwouder speelt trompet! 

Na de dienst bent u allemaal van harte uitgenodigd om samen te lunchen.  
 

Bedankt 

Heel hartelijk bedankt voor de mooie bloemen en kaarten die ik voor mijn 

verjaardag kreeg. Michelle en Fabiënne wat hebben jullie een prachtige 

kleurplaat voor mij gemaakt, met mooie kleuren, daar hou ik erg van. 

Hartelijke groeten, Bep Mandemaker 
 
Hartelijk dank voor de mooie kaarten die ik mocht ontvangen. De 

kinderkaarten waren bijzonder mooi. Hartelijke groet, L. Hofstra-Zuidweg 
 
Wat ben ik ontzettend dankbaar en blij dat ik na 3 weken aansterken in 

Vreugdehof weer thuis ben. Ik heb zoveel kaarten, bijna elke dag kreeg ik er 

een paar, en bloemen gekregen. Het is om stil van te worden. Heel hartelijk 

dank voor dit meeleven, het heeft mij en Jaap heel goed gedaan.  

Hartelijke groeten, Gerda Kortenoeven  
 
Beste gemeenteleden, graag wil ik iedereen bedanken voor zo veel mooie 

kaarten en woorden die al ver voor mijn verjaardag en nu nog steeds 

komen!! Het maakt ons heel blij!! Hartelijke groet van Gellius en Jeanne 

 

 

Collecte Kerk in Actie 2022 - Werelddiaconaat (Myanmar) 

In Myanmar behoren mensen met een handicap vaak tot de allerarmsten. 

Door hun handicap hebben zij nauwelijks toegang tot zorg, onderwijs en 

werk. The Leprosy Mission International-Myanmar (TLMI-M) verbetert de 

toegang tot onderwijs, werk, inkomen en zorg voor mensen met lepra of een 

lichamelijke handicap. Zo biedt TLMI mensen met een handicap 

vaktrainingen en microkredieten. Ook stimuleert TLMI bedrijven om 

gehandicapten in dienst te nemen. Tot slot kunnen kinderen en 

volwassenen bij TLMI-M terecht voor medische zorg, zoals fysiotherapie 

en logopedie. 

Uw bijdrage aan de collecte van vandaag maakt het mogelijk dat mensen 

met een handicap vaktrainingen kunnen volgen, een eigen bedrijf kunnen 

starten en fysiotherapie krijgen.  

U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. 

Kerk in Actie o.v.v. Gehandicapten Myanmar. 

Hartelijke groet namens de ZWO-commissie, Ellen Oostwouder 

 

Producten voedselbank 

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

producten voor de voedselbank worden ingeleverd.  

 

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 
 

Agenda voor de komende week 

Maandag  05-09 09.00-11.00 uur Kerk schoonmaken   

   14.00 uur Diaconie  

Dinsdag  06-09 20.00 uur  Comm. zondagmiddagconcerten 

Vrijdag  09-09 20.00 uur  Voice Mail 

Zondag  11-09 10.00 uur  ds. A. Molendijk, Heemstede 
 

Deze kerkbrief is gemaakt door Cora Gerritse. 

Volgende week verzorgt Leo Kranenburg de kerkbrief. 

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

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

 

mailto:kerkbrief@protestantsekerkhalfweg.nl
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