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Zondag, 25 september 2022   10.00 uur  nr. 1779 
 

Voorganger  : Ds. Wilma van Rijn-Fennell 

Ouderling van dienst  : Gerda Adolf 

 Organist    : Arjen de Jong 

 Beamer / geluid en beeld : Robert Fennell-van Rijn 

Lector    : Ria Bakker 

 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  
 

BEGINNEN 

• Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 
 

Lied 216: 1, 2 Dit is een morgen  
 
• Bemoediging en Groet 
 

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

Gem: Die hemel en aarde gemaakt heeft. 

Vg:  Die trouw is in 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 216: 3 

Inleiding 

 

• Kyriegebed 
 
    Glorialied 103E Bless the lord my soul 

 

LEZEN 
 
• Gebed om de heilige Geest 

 

• Eerste lezing: Jesaja 25: 6-9  

   Lied 767: 1, 2, 4, 7 De toekomst van de Heer is daar 

 • Tweede Lezing: Lucas 14: 15-24  

   Lied 1000: 1, 3, 4 Wij zagen hoe het spoor van God 

• Overdenking 

     Orgelspel  

   Lied 991: 1, 4, 6, 7 De eersten zijn de laatsten  



  

 

DELEN 

• Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
 

Onze Vader in de hemel, 

laat uw naam geheiligd worden, 

laat uw koninkrijk komen, 

laat uw wil gedaan worden 

op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. 

Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven 

wie ons iets schuldig is. 
 
En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het kwaad. 

Want aan U behoort het koningschap, de macht en de majesteit, 

in eeuwigheid. Amen. 
 
• Collecte aankondiging 

 

GEZEGEND OP WEG 

    Lied 418 God, schenk ons de kracht 

• Zegen (beantwoord met gezongen Amen) 

 

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

Dhr. A.N. Bloos, Klein België in Haarlem 

 

Medeleven 

Familie Versluis is verhuisd naar Hoofddorp. Daar kunnen ze nu samen 

wonen in een appartement met zorg. Het is fijn dat ze nu weer samen 

kunnen zijn, maar ze moeten nog erg wennen.  

Een kaartje wordt gewaardeerd.  

Hun nieuwe adres is: Hemertplein 85, 2134 DW in Hoofddorp. 

 

Nieuws van de bazaarcommissie 

De komende week staat voor ons in het teken van de bazaar. Het begint met 

het verplaatsen van stoelen, het ombouwen van de kerkzaal en koffiezaal 

naar lege ruimtes, het inpakken van de laatste spullen, het indelen van de 

ruimtes en dan is het donderdag. 

Donderdag 29 september om 9 uur willen wij tafels, schragen en dozen op 

de goede plaats zetten. Het is altijd spannend en iets wat wij als commissie  

 

niet kunnen. Wij willen via deze weg een beroep doen op sterke mannen en 

vrouwen om ons erbij te helpen. Gaat u de uitdaging aan dan krijgt u, als 

alles op zijn plaats staat, van ons een heerlijk kopje koffie met wat lekkers. 

Vrijdagmorgen 30 september vanaf 9 uur kunnen wij heel veel hulp 

gebruiken. Er moeten fruitbakjes gemaakt worden en alle dozen mogen 

uitgepakt en de spullen op de juiste plek gezet worden.  

Ook dan is er natuurlijk koffie met wat lekkers. 

Als dat alles klaar is kan zaterdag 1 oktober de bazaar gaan draaien. 

De bazaarcommissie wenst u zaterdag 1 oktober een heel gezellige dag. 

Namens de bazaarcommissie Margreet Smit, tel: 06-29964644  

 

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 
 
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 

Woensdag 28-09 20.00 uur  Kerkenraad 

Zaterdag  01-10 09.00 - 16.00 uur Bazaar 

Zondag  02-10 10.00 uur  Ds. R. Wattel, Hoofddorp 
 
Deze kerkbrief is gemaakt door Cora Gerritse de kerkbrief. 

De maand oktober verzorgt Petra Meijer-Mendrik de kerkbrief. 

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/


  

 

 


