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Zondag, 9 oktober 2022   10.00 uur  nr. 1781 
 

Voorganger  : dr. R.J. Bakker, Amsterdam 

Ouderling van dienst  : Heleen Broerse 

 Organist    : Dick Meijer 

 Beamer / geluid en beeld : Robert Fennell-van Rijn 

  / Leo Bakker 

Lector    : Renske Jonker-Vrooland 

 Oppas- / Kinderdienst  : Aanwezig 

 Collecten    : Diaconie / Missionair 

 

 
 

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 146: 1 Zing, mijn ziel, voor God uw Here 
 
Bemoediging en Groet 

 Lied 146: 3 en 4  

 

Gebed om ontferming 

 

Glorialied 723: 1 en 2 Waar God de Heer zijn schreden zet 

LEZEN 

Gebed om de Heilige Geest  

Kinderen gaan naar de kinderdienst  

 

Eerste lezing: Deuteronomium 30: 11-14 

 

Lied 316: 1 t/m 4 Het woord dat U ten leven riep 

 

 Tweede lezing: Lucas 10: 25-37 

 

Lied 333 Kom Geest van God 

 

Overdenking 

   Orgelspel  

 

Lied 969: 1 t/m 4 In Christus is noch west noch oost 

DELEN 

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

Collecte aankondiging 

 

De kinderen komen terug in de dienst 

 

Lied 447 uit Evangelische Liedbundel “Is je deur nog op slot?” 

(Youtube https://www.youtube.com/watch?v=qDU4ArXZ7r8) 

https://www.youtube.com/watch?v=qDU4ArXZ7r8


  

 

GEZEGEND OP WEG 

Lied 835: 1 en 3 Jezus, ga ons voor    

 

Zegen (beantwoord met gezongen “Amen” lied 431B) 

 

Orgelspel 

************************************************************************************* 

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

- Mevrouw J. van Smeerdijk-Wilma, Friedalaan. 

 

Tot vanmiddag bij het Zondagmiddagconcert…   

Vanmiddag om 14.30 uur barst in onze kerk het Zondagmiddagconcert los met het 

optreden van Singing Unlimited. Het 50-koppige koor zingt vierstemmig à capella 

in barbershop zangstijl. Het repertoire bestaat uit ballades, filmmuziek, uptempo 

nummers en pop. Een paar klinkende voorbeelden uit het programma zijn: Lazy 

Day, Steppin out, The Climb, You raise me up, If we hold together en This is me! 

Mooie muziek toch voor een zondagmiddag? De entree bedraagt € 10 euro 

inclusief een drankje na afloop. Voor kinderen t/m 12 jaar betaalt u niets. De kerk 

is open om 14.00 uur. Hopelijk tot straks. 

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.  

 

Missionair werk Pioniersplekken bieden nieuwe vormen van kerk-zijn 

Hoewel In Nederland steeds minder mensen naar de kerk gaan, is de behoefte aan 

zingeving groot. Kerken spelen hierop in met pioniersplekken, nieuwe christelijke 

geloofsgemeenschappen waar de boodschap van het evangelie wordt gedeeld op 

een manier waarin mensen zich herkennen.  

 

 

Pioniersplek Nijkleaster in Jorwert is zo'n plek van 

stilte, bezinning en verbinding, die zoekt naar 

nieuwe wegen voor geloof en spiritualiteit. Een oase 

van rust en stilte midden op het platteland, waar 

ruimte wordt gegeven aan mensen, de schepping en 

aan God. Als open klooster biedt Nijkleaster 

gastvrijheid aan mannen en vrouwen uit diverse 

kerken en tradities, ook aan degenen die zich niet 

(meer) thuis voelen binnen de bestaande kerken. 

Mensen ontmoeten elkaar in liturgie en gesprek, 

stilte en wandeling, plezier en recreatie. Steun het 

missionaire werk van de Protestantse Kerk. Geef in 

de collecte of maak je bijdrage over op 

NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk 

o.v.v. collecte Missionair werk oktober. Van harte aanbevolen, alvast hartelijk 

dank! 

 

Werelddiaconaatszondag en spaardoosjes – volgende week 16 oktober 

Volgende week is het Werelddiaconaatszondag en tevens Wereldvoedseldag. We 

besteden dan aandacht aan de Javaanse boeren in Indonesië. Zie ook de poster 

in het halletje bij de ingang van de kerk. U kunt dan ook de spaardoosjes 

inleveren en er zijn dan weer nieuwe beschikbaar.  

Namens de ZWO-commissie, Petra Meijer-Mendrik 
 
Collectenopbrengsten 

De collecte van 2 oktober heeft opgebracht: 

- NBG € 73,75 

- Kerk en Israël € 61,10 
 

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 12-10 19.30 uur Kerkenraadsvergadering 

  20.00 uur Comm. Zondagmiddagconcerten 

Vrijdag 14-10 20.00 uur VoiceMail 

Zondag 16-10 10.00 uur Mevr. ds. Eva Bruggeman, Amsterdam 

   Werelddiaconaatsdienst 
 
Deze kerkbrief is gemaakt door Petra Meijer-Mendrik. 

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/


  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


