Vanmiddag ‘t laatste Zondagmiddagconcert…
Vanmiddag geeft Trio Family Pondman & Co het laatste
Zondagmiddagconcert van dit seizoen. Dit jonge piano-ensemble richt zich
op het klassieke genre. De leden van het trio spelen meerdere instrumenten:
viool, altviool, klarinet, saxofoon, klarinetsaxofoon, piano en ook zang. Er
staan goed in het gehoor liggende werken op het programma van Bernstein,
Mozart, Beethoven en Puccini. Het concert begint om 14.30 uur; de
kerkdeur staat vanaf 14.00 uur open. De toegangprijs bedraagt 7,50 euro
inclusief een drankje na afloop. Kinderen t/m 12 jaar hebben vrij toegang.
Kom je ook? En neem gezellig iemand mee.
Voor de agenda: de volgende Zondagmiddagconcerten zijn op 13 oktober
en 10 november.
Namens de Commissie Zondagmiddagconcerten, Ben Broerse
Paasontbijt Op zondag 21 april vieren we het paasfeest. Zoals ieder jaar
beginnen we de dag met een paasontbijt in de kerkruimte. Dit paasontbijt is
een mooie en goede traditie in onze gemeente, waaraan iedereen kan en
mag deelnemen. Vanuit deze gezamenlijke maaltijd gaan we naar de dienst
om het Paasfeest te vieren.
Het ontbijt start om 8.30 uur. U bent vanaf 8.25 uur welkom in de zaal. In
tegenstelling tot de kerklunch hoeft u nu niets mee te brengen. Wel staan de
doosjes op de tafel. U kunt daarin een bijdrage doen voor de acties van de
ZWO-commissie tijdens de 40-dagentijd.
Wilt u deelnemen aan het ontbijt? U bent van harte welkom. U kunt zich bij
mij aanmelden. Dat kan via de mail of telefonisch 020 4976137, of
rechtstreeks bij mij.
Graag aanmelden voor vrijdag 19 april in verband met de boodschappen.
Met vriendelijke groet, Heleen Broerse
Agenda voor de komende week
Maandag
15-04 20.00 uur
Woensdag
17-04 20.00 uur
Donderdag
18-04 19.00 uur
Vrijdag

19-04 19.30 uur

Zaterdag
Zondag

20-04 19.30 uur
21-04 08.30 uur
10.00 uur

Kerkrentmeesters
InterNos
ds. H. van Popering,
Witte Donderdag
Heilig Avondmaal
ds. H. van Popering,
Goede Vrijdag
m.m.v. VoiceMail o.l.v. Dick Meijer
ds. H. van Popering,
Stille Zaterdag
Paasontbijt
ds. R. Wattel,
1ste Paasdag

m.m.v. InterNos o.l.v. Roland Bosma
Deze kerkbrief is verzorgd door Cora Gerritse.

KERKBRIEF
Protestantse gemeente
te
Halfweg-Zwanenburg

Palmpasen
Zondag, 14 april 2019
Voorganger
Ouderling van dienst
Organist
Beamer / Geluid
Kinderdienst
Oppasdienst
Collecte

10.00 uur

nr. 1600

: ds. H. Van Popering
: Gerda Adolf
: Arjen de Jong
: Robert Reemer / Melissa Sieraad
: aanwezig
: Renske de Vries
: 1e Diaconie, 2e Jeugdwerk JOP,
3e Kerkgebouw

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

VOORBEREIDING
Orgelspel
• Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
Aanvangslied: Psalm 24: 1 en 2
• Inkeer, bemoediging en groet
Zingen: Psalm 24: 4
• Gebed om ontferming
Kyrielied: Lied 281: 1, 2, 3, 4 en 5
HET WOORD
• Gebed bij de opening van het Woord
• Kinderen gaan naar de kinderdienst
Zingen: Psalm 118: 5
• Schriftlezing: Psalm 118: 19 – 26 (NBV)
Zingen: Psalm 118: 10
• Schriftlezing: Marcus 11: 1 – 11 (NBV)
Zingen: Lied 552: 1, 2, en 3
• Uitleg en verkondiging
Orgelspel
Zingen: Lied 611: 1, 2, 3 en 4
• De kinderen komen terug uit de kinderdienst
Lied: Klim in de hoogste bomen
Tijdens het zingen komen de kinderen terug, ze lopen met hun
Palmpasenstok een rondje door de kerk

3. Vlag met de groene twijgen en maak voor Hem ruim baan!
Wij, die naar vrede hijgen, wij kunnen niet meer zwijgen:
Zijn koninkrijk breekt aan! Zijn koninkrijk breekt baan!
GEBEDEN EN GAVEN
• Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader
• Collecte
TOT SLOT
Slotlied: Lied 418: 1
• Zegen
Orgelspel
**********************************************************
De(Herziene
bloemenStaten
uit deze
dienst mogen met een groet gebracht worden bij
Vertaling)
Dhr. J. de Fouw, i.v.m. zijn 80ste verjaardag
Meeleven
In de ontmoetingen die ik heb in de gemeente leer ik steeds meer namen
en gezichten kennen. Toch valt het me nog niet altijd mee, om à la
minuut de juiste naam bij het juiste gezicht te plaatsen. Soms komt er een
adres boven in plaats van een naam, maar om iemand nou aan te spreken
met dag mevrouw Sparrenlaan nummer zoveel….. Kortom als ik een
keer de plank missla verbeter me dan graag!
Naast het kennen van namen en gezichten leer ik ook in de gesprekken
een deel van uw levensverhalen kennen. Het zijn verhalen waar vreugde
en dankbaarheid uit spreken maar ook de rauwe kanten van het leven zijn
niemand vreemd. Juist in deze tijd van het kerkelijk jaar, mogen we
elkaar eraan herinneren dat God, een God wil zijn die mensen opricht en
voor mensen licht en ruimte schept.
Ik wens een ieder een goede week van inkeer, bezinning, stilte en de
ontmoeting bij de Maaltijd van de Heer.
Hartelijke groet, Gretha Bregman
Bedankt
Elke dag geniet ik van het mooie boeket bloemen dat ik afgelopen week
kreeg. Met kleine stapjes ga ik gelukkig weer vooruit.
Hartelijke groet van Lien van Houwelingen

2. Vertel op alle wegen, dat Hij in aantocht is.
Hij brengt ons heil en zegen, geen vijand houdt Hem tegen,
geen macht die sterker is, geen macht die sterker is.

De collectes van afgelopen week hebben het volgende opgebracht:

KiA 40-dagentijd € 141,70, Kerk € 77,30, Gebouw € 59,60

