KERKBRIEF
De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij:
Mevr. L. Hofstra - Zuidweg, i.v.m. haar 92ste verjaardag en bij
Mevr. G. van Beem - Oudshoorn

Protestantse gemeente
te
Halfweg-Zwanenburg

Overlijdensbericht oud gemeentelid
Op 13 juni 2018 is overleden mevr. Frederika Geurdina Bönker – van der
Meer (geboren 22 mei 1932).
De dankdienst heeft plaatsgevonden op 20 juni, waarna Frieda begraven is
op de Nieuwe Algemene Begraafplaats te Doorn.
We wensen haar man Sim Bönker, kinderen en kleinkinderen sterkte toe
met het verwerken van dit verlies.
Correspondentie adres:
De Hermelijn 55
3972 TS Driebergen-Rijsenburg
Wijziging preekrooster kerkblad juli/augustus
In het kerkblad staat vermeld dat ds. Van de Meeberg op zondag 2
september zal voorgaan bij ons in de dienst. Dat is niet het geval. Op 2
september gaat ds. Ch. Koldewijn uit Badhoevedorp bij ons voor.

Jeugddienst
Zondag, 8 juli 2018

10.00 uur

nr. 1561

Voorganger
: ds. Gert van de Meeberg
Ouderling van dienst : Cora Gerritse
Organist
: Frank Baggerman
Muziek en begeleiding : Crosspoint, o.l.v. Frank Baggerman
Beamer en Geluid
: Onno Bart
Kinderdienst
: aanwezig
Oppasdienst
: aanwezig
Collecte
:1e Diaconie, 2e Kerk, 3e Kerkgebouw
w
Agenda voor de komende week
Maandag
09-07 18.45 uur
Zondag
15-07 10.00 uur

Eigen Haard; ds. Gert van de Meeberg
Ds. Gert van de Meeberg

Deze kerkbrief is verzorgd door Leo Kranenburg.
Kijk voor meer informatie op onze website: www.protestantsekerkhalfweg.nl

Na de dienst zijn we van harte welkom in de kerkzaal voor een kopje
koffie, thee of een glas limonade.
Wilt u gedurende de dienst uw mobiele telefoon uitzetten i.v.m. storing
aan de geluidsinstallatie.

Jeugddienst: Voorbereid met jongeren en hun ouders
GELOOF, HOOP EN LIEFDE
Dat klinkt als muziek in mijn oren
VOORBEREIDING
• Muziek: Wat hou ik van uw huis – Lied 84a
• Welkom door Cora, ze leest gedicht voor (tekst: Lied 288)

3. Liefde:
- Gert vertelt iets over liefde
•
Samenzang: Liefde, eenmaal uitgesproken – Lied 791
- Cora vertelt over ‘het beste met elkaar voorhebben’, daarna geven we
elkaar de hand en wensen we elkaar de vrede van Christus
- De band speelt voor ons:
• Ik kan het niet alleen – De Dijk

•

Samenzang: LIED 218 1, 2, 5
• Moment van stilte, Bemoediging en Groet
• Over het thema (1)
•
Samenzang: LIED 287: 1
• Over het thema (2)
•
Samenzang: LIED 287: 2
• Over het thema (3)
•
Samenzang: LIED 287: 5
HET WOORD
• Gebed
• Bijbellezing: Geloof, hoop, liefde (uit 1 Korintiërs 13)
• Uitleg, in drie delen:
1. Geloof:
- Gert vertelt iets over geloof
- Vraag: ‘Wat betekent geloof voor u?’
- De band speelt met en voor ons:
• 10000 redenen - Opwekking 733
• You raise me up - Josh Grabham
2. Hoop:
- Gert vertelt iets over hoop
- We kijken een filmpje over hoop.
- De band speelt met en voor ons:
• This is living – Hillsong
• Samenzang: Mijn hoop is op U Heer - Opwekking

GEBEDEN EN GAVEN
• Gebed, stil gebed en Onze Vader (Bijbel in Gewone Taal)
Onze Vader in de hemel,
laat iedereen u eren.
Laat uw nieuwe wereld komen.
Laat op aarde uw wil gedaan worden,
net zoals dat in de hemel gebeurt.
Geef ons vandaag
het eten dat we nodig hebben.
En vergeef ons wat we fout gedaan hebben, want wij hebben ook
andere mensen hun fouten vergeven.
Help ons om nooit tegen u te kiezen.
En bescherm ons
tegen de macht van het kwaad.
Want u bent koning,
u regeert met grote macht,
voor altijd.
Amen.
• Collecte, de band speelt: Oceans – Hillsong (Nederlandse tekst)
• Conclusie
•
Slotlied: Lied 675
• Zegen
• Muziek: Make you feel - Adele

