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Zondag, 18 september 2022   10.00 uur  nr. 1778 
 

Voorganger  : ds. Leon Rasser uit Amsterdam 

Ouderling van dienst  : Heleen Broerse 

 Organist    : Hans Jütte 

 Beamer / geluid en beeld : Rob Piso / Melissa Sieraad 

Lector    : Anke Kluijt 

 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  

Grave, Sonate II, Felix Mendelsohn Bartholdy (1809-1847) 
 

BEGINNEN 

• Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 

Lied 128: 1 en 2 

• Bemoediging en Groet 

    Lied 128: 3 

• Gebed om ontferming 

Glorialied: Lied 868: 1, 2 en 5 

LEZEN 

• Gebed om de Heilige Geest 

• Kinderen gaan naar de kinderdienst  

• Eerste schriftlezing: Deutronomium 6: 1 - 9 

Lied 320: 1 

• Tweede schriftlezing: Lucas 10: 25 - 37 

Lied 320: 2 

• Overdenking 

Orgelspel  

Lento, Simon Landsman (1888-1960) 

 

Lied 320: 4 

DELEN 

• Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

• Collecte aankondiging 

De kinderen komen terug uit hun eigen ruimte 



  

 

 

Hemelhoog 338 / Opwekking 42 / Evangelische liedbundel 188 

‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer op mijn God 

want in Zijn hand ligt heel mijn levenslot 

Hem heb ik lief, Zijn vrede woont in mij 

‘k Zie naar hem op en weet, Hij is mij steeds nabij 

 

GEZEGEND OP WEG 

Staande: Lied 467 Liedboek der kerken 1973 

1   O eeuw'ge Vader, sterk in macht, 
 wiens arm betoomt der baren kracht, 
 die wijst de grond'looz' oceaan 
 de hem gestelde perken aan, 
 o wil verhoren onze bee 
 voor hen die zijn in nood op zee! 

 

2   O Christus, wiens bestraffend woord 
 door wind en water werd gehoord, 
 die onder 't stormen rustig sliep 
 en wandeld' over 't schuimend diep, 
 o wil verhoren onze bee 
 voor hen, die zijn in nood op zee! 

 

3   O Geest, die op de grote vloed 
 gelijk een vogel hebt gebroed, 
 breng Gij 't geweld der zee tot staan 
 en laat de mens met vrede gaan. 
 O wil verhoren onze bee 
 voor hen, die zijn in nood op zee! 

 

4   O God, die ons behoeden wilt, 
 bescherm de broeders, wees hun schild 
 in storm en strijd, ga met ze mee 
 en red ze van 't geweld der zee, 
 dat land en water wijd en zijd 
 lofzingen uw barmhartigheid. 

 

• Zegen Amen 431B  

Orgelspel 

Toccata, Gorden Young (1919-1998). 

 

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

Dhr. J. de Fouw, Zwanenburgerdijk    
 
Bedankt 

Hartelijk dank voor het mooie boeket dat Cocky zondag bij ons gebracht 

heeft ter ere van ons 50-jarig huwelijk en voor alle felicitaties: persoonlijk, 

met een mooie kaart of een telefoontje. Het was hartverwarmend ! 

Met vriendelijke groeten, Peter en Adrie Mendrik 

 

Hartelijk bedankt voor de bloemen van de kerk, de vele kaarten, de mooie 

tekening van Fabienne, en alle telefoontjes die ik mocht ontvangen ter 

gelegenheid van mijn 97e verjaardag.  

Met vriendelijke groet, J. Malipaard 

 

Nieuws van de bazaarcommissie 

Vandaag worden er bij de uitgang tasjes uitgedeeld.  

Het is de bedoeling dat u deze tasjes vult met wat levensmiddelen en deze 

volgende week inlevert. 

Voor zaterdag 1 oktober kunnen wij nog veel vrijwilligers gebruiken om 

achter een tafel spullen te verkopen. 

Lijkt het u/jou leuk neem dan contact op met een van de commissie leden. 

Namens de bazaarcommissie, Margreet Smit, tel:06-29964644  

 

Producten voedselbank 

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

producten voor de voedselbank worden ingeleverd.  

 

 

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. 

 

 

tel:06-29964644


  

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  

 

 

 

 

Serie Zondagmiddagconcerten trapt af met ‘Singing Unlimited’  

Met het optreden van vrouwenkoor Singing Unlimited beleeft de nieuwe 

serie Zondagmiddagconcerten in onze kerk op 9 oktober een prachtige start. 

Het 50-koppige koor zingt vierstemmig a capella in barbershop zangstijl. 

Het concert begint om 14.30 uur. De entree bedraagt 10 euro inclusief een 

drankje na afloop. Voor kinderen t/m 12 jaar betaalt u 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. Zet u het concert in uw agenda?  

Namens de commissie Zondagmiddagconcerten, Ben Broerse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentatie Reinier van den Berg – 25/09, 11.30 uur – PG De Rank, 

Nieuw-Vennep 

Zondag 25 september a.s. zal de Protestantse Gemeente De Rank in het 

teken staan van klimaatverandering en wat we er samen aan kunnen doen in 

het licht van duurzaamheid en rentmeesterschap. Om 9.30 uur begint de 

dienst, met als thema ‘Onze aarde, onze zorg’, waarin ds. Gert van de 

Meeberg voor zal gaan. Daarna zullen we officieel de zonnepanelen in 

gebruik nemen en drinken we koffie.  

 

 
 
We vervolgen om 11.30 uur het programma met gastspreker Reinier van 

den Berg, bekend als weerman; inloop vanaf 11.00 uur. Hij zal een 

presentatie geven over klimaatverandering, de gevolgen en de uitdagingen 

waar we samen voor staan. Na afloop is er gelegenheid voor vragen aan 

Reinier en gesprek. Van harte welkom! De ingang van de kerk is te vinden 

aan de Eugenie Previnaireweg 14, Nieuw-Vennep.  

We hopen velen van jullie te ontmoeten, hartelijke groeten, 

ds. Gert van de Meeberg 

 

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 19-09 20.00 uur  Kerkrentmeesters 

Woensdag  21-09 14.00 uur Proefles koortje InterNos 

Vrijdag  22-09 20.00 uur Voice Mail 

Zondag  25-09 10.00 uur Ds. Wilma van Rijn-Fennell 
 



  

 

Deze kerkbrief is gemaakt door 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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