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De dienst is zondag 19 juli om 10.00 uur te beluisteren via de kerktelefoon, kerkomroep 
en de website www.trefpuntkerk.nl

 

Ds. J. Bijman 
Dienst vanuit Sint Pancras 
Vijfde zondag van de zomer /  Liturgische kleur: 
groen 
Voorganger: ds. John Bijman Lector: Joke Klamer 
Organist: dhr. Fred Lodder 
Een zanggroepje verleent medewerking 
 
 

Dienst van voorbereiding: 
 
welkom en mededelingen  
aansteken kaars  
 
Lied 98 vers 1 en 4 Zing een nieuw lied voor 
God de Here 
 
stilte 

bemoediging en groet 
gebed om Gods nabijheid en troost  
 
Lied 119a vers 1 Uw woord omvat mijn leven 
 
Dienst van het Woord: 
gebed van de zondag  
lezing O.T. Jesaja 40, 12 - 26 NBV  
 

Lied 119a vers 4 
 
lezing N.T. Mattheus 13, 24 - 30 NBV  
verkondiging  
 
Orgelmuziek  
 
In memoriam en plaatsing naambladen in 
levensboom  
 
korte uitleg levensboom  
 
Lied 802 vers 1 Door de wereld gaat een 
woord 
 
(de diaken steekt eerst een kaars aan, waarna de 
ouderling het in memoriam voorleest, waarna de 
familie uitgenodigd wordt om het naamblad te 
plaatsen in de levensboom - als er geen familie 

aanwezig is plaatst de diaken het naamblad) 
 
 
 
 
 

in memoriam    
 
† Johanna Spies-den Bok                  
7 maart 2020 

 
† IJf Martinus Duif                  
19 april 2020 
 
Lied 802 vers 4 
 
in memoriam   

 
† Hendrik Schuur     
15 mei 2020 
 
† Aaltje Huitema-Koedijk    
18 juni 2020 
 
Lied 802 vers 5 
 
in memoriam   

 
† Jacoba De Wit-Pielkenrood   
19 juni 2020 
 
Lied 802 vers 6 
 

gebeden, stil gebed en het ‘Onze Vader’  
 
Orgelmuziek (tevens gelegenheid uw gave te 
geven)  
 
1. Diaconie: bloemen in de kerk 2. Kerk  
PKN Trefpuntkerk Broek op Langedijk en Protestantse 

gemeente te Sint Pancras via Givt  
PG Winkel e.o.  diaconie NL 50 RABO 030 56 02 020  
                       kerk      NL 98 RABO 030 56 01 156   
 

Slotlied 415 Ga met God en Hij zal met je zijn 
 
Zegen 
 
Orgelmuziek 

 
 
Collecte 
Diaconie – collecte voor de eigen 

diaconie.   

 
 
 
 



Bloemengroet: De bloemen die u ziet tijdens de 

uitzending zijn inmiddels bezorgd bij de familie  
R. Wierda, Ligusterlaan 21,  Heerhugowaard.  

Ondanks de vakantieperiode gaan we in de maand juli nog 
door met bezorgen van de bloemen door de ouderling van 

dienst. Augustus is het vakantie en in september gaan we 
weer verder op de “oude” manier. Als je wilt weten of je 
op de bezorglijst staat voor september en het laatste 

kwartaal, kijk dan even op het kerkrooster op de website.  

In de Trefpuntjes van september komt de lijst weer te 
staan van de bezorgers.  

 Zin in een praatje en contact? 

Elke woensdagmorgen is er in het Trefpunt Breek van de 
week. Er zijn meestal ongeveer 16 personen. Mooie 
gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Vaak is het dezelfde 
groep en dat is mooi maar er kunnen veel meer mensen 

bij. Mooie manier van gemeentezijn. Kunt u zelf niet geef 
dit dan door aan buren of bekenden. Of u ouder, 
middelbaar of jong bent maakt niet uit.   

Er zijn meerdere gastparen die koffie, thee en iets lekkers 
uitdelen. Iedereen is van harte welkom ook in de 
zomerperiode. 
Alles Coronaproef in het Trefpunt op de woensdag van 10-

11.30u. 

 
In juli en augustus wordt de huidige samenwerking met 
Winkel /Krabbendam en Sint Pancras voortgezet. 
 
Alle diensten beginnen om 10.00 uur en zijn ONLINE te 
volgen op deze website www.trefpuntkerk.nl/online-
diensten en op: 
Kerkdienstgemist.nl en Kerkomroep.nl 
 

Als u samen wilt kijken met een aantal gemeenteleden, 
dan bent u welkom in Groot Trefpunt. Tot nog toe is er 
plaats genoeg en mogen er wel wat meer mensen 

bijkomen. 
Graag even aanmelden bij Margreet Slot 0643400561  of 
bij Thea Strijbis  0652278063 

Email: theastrijbis@quicknet.nl 
 
U bent ook vanmorgen WELKOM bij de koffie/thee op het 
kerkplein of in de hal, na de onlinedienst vanaf 10.45 uur. 

19 juli 10.00 uur: ds. J. Bijman. Dienst vanuit Sint 
Pancras 
26 juli 10.00 uur: ds. W. Venema. Dienst vanuit 

Trefpuntkerk 

2 aug 10.00 uur: ds. N. Visser. Dienst vanuit 
Winkel/Krabbendam 
9 aug 10.00 uur: Marius Braam. Dienst vanuit Sint 

Pancras 
16 aug 10.00 uur: ds. J. Bijman. Dienst vanuit Sint 
Pancras 
23 aug 10.00 uur: ds. J.A.A. de Boer. Dienst vanuit 

Winkel/Krabbendam 
30 aug 10.00 uur: Aart Mak. Dienst vanuit Trefpuntkerk 

 

 
Camera's in de kerk 

 
Tijdens de kerkenraad van 6 juli is besloten om 1 of 
2 camera's aan te schaffen, zodat we kerkdiensten, 

maar ook begrfenisdiensten en huwelijksdiensten, 
kunnen opnemen en uitzenden via internet.  
 
Een voorwaarde voor goedkeuring was dat de kosten 
buiten de reguliere begrotig om gefinancierd zouden 
worden. 
De hoofdredenen zijn: 
1) Als gevolg van corona maatregelen kan de kerk 
niet zijn volle capaciteit gebruiken; daarbij komt dat 

de maatregelen bij een eventuele 2e uitbraak weer 
verscherpt kunnen worden.  
2) Het opnemen door gemeenteleden vooraf en 
montage daarna, zoals dat nu gebeurt, is tijdrovend. 
En, niet velen kunnen dat. 
3) Het aantal thuisluisteraars zal gezien de 
vergrijzing toenemen. 
 
De totale kosten, inclusief enkele jaren 

gebruikerskosten voor youtube rechten, worden 
geschat op € 10.000,= tot € 12.000,=. 
 
Momenteel  is er € 8.000,= beschikbaar in de vorm 
van een schenking van € 3.000,= uit een erfenis 
(expliciet voor dit doel), €2.000,= uit het fonds kerk 
naar buiten, en € 3.000,= aan giften voor dit doel. 
 
Bij deze vragen wij de gemeenteleden om een gift 

specifiek voor de aanschaf van 1 of 2 camaera's. 
NL59RABO 0310804841 met vermelding "Gift voor 
camera's". 
 
Voor nadere informatie: 
Siem Schoon: 0653810687 
jan Slot: 06-53255458 
 
 

 

http://www.trefpuntkerk.nl/online-diensten
http://www.trefpuntkerk.nl/online-diensten
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1611-Protestantse-Gemeente-te-Sint-Pancras/events
https://www.kerkomroep.nl/?mp=11377#/kerken/11377
mailto:theastrijbis@quicknet.nl

