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te 
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Zondag, 11 september 2022   10.00 uur  nr. 1777 
 

Voorganger  : ds. A. Molendijk uit Heemstede 

Ouderling van dienst  : Annelies Klokman 

 Organist    : Dick Meijer 

 Beamer / geluid en beeld : Robert Reemer / Leo Bakker 

Lector    : Bas Monster 

 Oppas- / Kinderdienst  : Aanwezig 

 Collecten    : Diaconie / Jong Protestant 

 
 

 

 

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 

• Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 

Lied 288: 1  

• 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 280: 1, 2 en 4 

• Gebed om ontferming 

Glorialied: Lied 868: 1, 2 en 5 

LEZEN 

• Gebed om de Heilige Geest 

• Kinderen gaan naar de kinderdienst  

 

• Eerste schriftlezing: 1 Timoteüs 1, 12 - 17 

Lied 362 

• Tweede schriftlezing: Lucas 15, 1 - 10 

Lied 896: 1 t/m 5 



  

 

• Overweging 

Orgelspelt 

Lied 837: 1, 3 en 4 

DELEN 

• Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

• Collecte aankondiging 

De kinderen komen terug uit hun eigen ruimte 

Kinderlied: :”Jezus is de Goede Herder”. 

       met beamer: https://www.youtube.com/watch?v=d_TVcRkoGd4 

Refrein:   Jezus is de goede herder, 

Jezus Hij is overal, 

Jezus is de goede herder, 

brengt mij veilig naar de stal. 

 

Als je ‘s avonds niet kunt slapen, 

als je bang in ‘t donker bent, 

denk dan eens al die schapen 

die de Heer bij name kent. 

 

Refrein:   Jezus is de goede herder, 

 

En wanneer je soms alleen bent 

en je hart is vol verdriet, 

denk dan aan de goede herder 

Hij vergeet Zijn schaapjes niet. 

 

Refrein:   Jezus is de goede herder, 

 

GEZEGEND OP WEG 

Lied 422 

• Zegen Amen 431B  

Orgelspel  

 

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

Dhr en mevr. Mendrik-Bonhof, van Meeuwenstraat, Spaarndam, 

i.v.m. hun 50 jarig huwelijk. 
Dhr. J. Malipaard, Platanenlaan, i.v.m. zijn 97ste verjaardag 
 

Bedankt 

Op deze manier wil ik de gemeente bedanken voor de bloemen, welke ik 

mocht ontvangen nadat ik uit het revalidatiehuis weer thuis was gekomen. 

Het heeft mij enorm gesteund, tezamen met alle kaarten en andere 

aandacht , welke ik kreeg na mijn ongelukkige val. Ik hoop zo snel 

mogelijk weer in staat te zijn om de dienst weer bij te kunnen wonen.  

Met vriendelijke groet aan allen, Henk Groothuis. 

 

Dubbel bedankt 

Ik wil graag iedereen bedanken voor alle aandacht die ik kreeg naar 

aanleiding van mijn val in huis en opname in het ziekenhuis. Inmiddels ben 

ik al weer enkele weken thuis en heb ik mijn verjaardag op 2 september 

kunnen vieren. Ook daarvoor wil ik iedereen bedanken die hieraan heeft 

gedacht middels kaarten, telefoontjes etc. Ook hartelijk bedankt voor de 

bloemen die ik afgelopen zondag kreeg namens onze Protestantse 

gemeente. Als mijn revalidatie achter de rug is hopen wij weer de 

kerkdiensten te kunnen bijwonen. 

Met vriendelijke groeten Corrie en Cor Kranstauber. 

 

Collecte Jong Protestant: De kerk een thuis voor jongeren 

Kinderen en jongeren hebben een plek in de kerk! Onderzoek en ervaring 

laten zien dat kerken die dit serieus nemen, aantrekkingskracht hebben op 

jongeren en jonge gezinnen. Of dit nu in een traditionele of in een 

vernieuwende omgeving is. Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van 

de Protestantse Kerk, ontwikkelt materialen waarmee jeugdwerkers en 

andere vrijwilligers de kerk tot een plek kunnen maken waar jongeren zich 

gezien, geliefd en veilig voelen. En waar hun aanwezigheid en talenten 

impact hebben. 
Steun het jeugdwerk van de Protestantse Kerk. Geef in de collecte of maak 

uw bijdrage over op NL52 ABNA 0414 141 415 t.n.v. Jeugdwerk 

Protestantse Kerk o.v.v. collecte Jong Protestant september. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=d_TVcRkoGd4


  

 

Swingend Zondagmiddagconcert met ‘Singing Unlimited’  

 

 
 

Met het optreden van vrouwenkoor Singing Unlimited beleeft de nieuwe 

serie Zondagmiddagconcerten in onze kerk op 9 oktober een swingende 

flitsende start. Het 50-koppig koor zingt vierstemmig a capella in 

barbershop zangstijl. De aanvang van het concert is 14.30 uur. De entree 

bedraagt 10 euro inclusief drankje na afloop. Kinderen t/m 12 jaar betalen 

geen toegang. 

Het repertoire bestaat uit ballades, filmmuziek, up tempo nummers en 

pop. Als ondersteuning van wat het koor wil uitdrukken met de nummers 

die zij zingt, gebruiken de zangeressen vaak bewegingen en choreografie. 

Hierdoor zijn onze optreden niet alleen mooi om naar te luisteren, maar ook 

heel leuk om naar te kijken.  

De artistieke leiding van Singing Unlimited is in handen van Anita 

Zengerink. Dirigente en koor hebben dezelfde ambitie, namelijk de 

muzikale boodschap overbrengen. Daar komt het publiek voor! U ook? En 

neem die zondagmiddag gezellig iemand mee. Kijk voor een voorproefje 

op: www.singingunlimited.nl 

Namens de commissie Zondagmiddagconcerten, Ben Broerse 

 

 

 

 

Producten voedselbank 

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

producten voor de voedselbank worden ingeleverd. Deze week kan dat ook 

tijdens de inloop op donderdagmorgen. 

 

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. n.m. 2 

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 mee versterken OP WOENSDAG  21 SEPTEMBER 14.00 UUR 

KOFFIEZAAL PKN KERK. Er zijn momenteel 12 over gebleven leden en 

mogelijk een nieuw lid, dus we zien graag nieuwe gezichten op onze 

proefles!!  (voor informatie tel. 020-4974381/0624478631) 

Een hartelijke groet, namens het bestuur "Internos" Betsy Geelhoed  

 

Collecte opbrensten 

De collecte van 28 augustus heeft opgebracht: 

- Diaconie      € 106,50 

- Kerk     € 108,65 

 

De collecte van 4 september heeft opgebracht: 

- KiA gehandicapten Myanmar €  94,05 

- Kerk     €  70,40 

 

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 
 

 

 

 

https://www.singingunlimited.nl/
https://www.singingunlimited.nl/


  

 

Agenda voor de komende week 

Woensdag  14-09 20.00 uur  Moderamen   

Donderdag  15-09 10.00-12.00 uur  Inloop 

Vrijdag  16-09 20.00 uur   Voice Mail 

Zondag  18-09 10.00 uur   ds. L. Rasser uit Amsterdam 

 

 

Zondagmiddag concert 9 oktober 

 
 
 

Deze kerkbrief is gemaakt door Leo Kranenburg. 

Volgende week verzorgt Cora Gerritse de kerkbrief. 

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

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