De collectes hebben het volgende opgebracht:
Zondag 12 mei: Diaconie € 77,80;
Jeugdwerk JOP € 80,85 en Gebouw € 62,90
WOB winkel
Vandaag kunt u bij de verkooptafel weer artikelen aanschaffen uit eerlijke
handel verkregen. Van harte aanbevolen!
Met vriendelijke groeten, Adrie Mendrik
Agenda voor de komende week
Maandag
20-05 20.00 uur
Maandag
20-05 20.00 uur
Dinsdag
21-05 19.45 uur
Woensdag
22-05 10.00 uur
Woensdag
22-05 20.00 uur
Vrijdag
24-05 20.00 uur
Zondag
26-05 10.00 uur

KERKBRIEF
Protestantse gemeente
te
Halfweg-Zwanenburg

Kerkrentmeesters
Diaconie
Consistorie
Cie. eredienst
Kerkenraad
Voice Mail
Ds. A. Molendijk uit Heemstede

Uitnodiging Werkbezoek De Egmonden vrijdag 24 mei te Egmond aan Zee.

Inmiddels hebben zich 20 personen aangemeld voor het Werkbezoek in de
Egmonden. Dus de bijeenkomst gaat door, maar u kunt zich nog steeds
aanmelden.
Dit is een initiatief van het Oecumenisch Platform Noord-Holland, de opvolger van
de provinciale Raad van Kerken Noord-Holland.
Op de website van het Oecumenisch Platform NH hebben we een kort artikel
geplaatst van ds. Gert Landman, voorzitter van de Projectgroep Vieren van de
landelijke Raad van Kerken, waarin hij antwoord geeft op de vraag: Wat maakt een
viering ‘oecumenisch’. Aanmelden voor het Werkbezoek De Egmonden (van 11.00
– 15.00 uur) kan via info@oecumenischplatformnh.nl
Dit is de eerste werkbezoek dat het Oecumenisch Platform NH organiseert samen
met de Oecumenische Werkgroep De Egmonden. Deze keer is het thema: Oecumenische Viering. We gaan samen vieren, een wandeling maken langs de drie
kerken in Egmond in Zee en een aantal deelnemers zal iets vertellen over wat de
Oecumenische Viering voor henzelf betekent en daarna is er ruimte voor gesprek.
Onze inzet is om jaarlijks één studiedag te organiseren en één werkbezoek ergens
in NH. We willen op deze manier de samenwerking over kerkgrenzen heen
stimuleren en deelnemers de gelegenheid geven om bij een ander inspiratie op te
doen over wat er samen allemaal mogelijk is.

Na de dienst zijn we van harte welkom in de kerkzaal voor een kop
koffie, thee of een glas limonade.

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

Wilt u gedurende de dienst uw mobiele telefoon uitzetten i.v.m. storing
aan de geluidsinstallatie.

Thema: "Verbinding verbroken"
Zondag, 19 mei 2019

10.00 uur
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: ds. A. Noordijk uit Amsterdam
: Grietje Monster
: Hans Jütte
: Robert Reemer / Leo Bakker
: aanwezig
: Cora Gerritse
: 1e Diaconie, 2e Kerk, 3e Kerkgebouw

Thema: "Verbinding verbroken"
VOORBEREIDING
Orgelspel
• Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
Lied 146C: 1, 3 en 7
“Alles wat adem heeft love de Here”
• Inkeer, Bemoediging en Groet
Lied 103E: 1
“Bless the Lord, my soul, and bless Gods Holy name.” (3x)
• Gebed om ontferming
Glorialied: 195:1
“Ere zij de Vader en de Zoon”
HET WOORD
• Gebed om de heilige Geest
• Kinderen gaan naar de kinderdienst
• 1e Bijbellezing: 2 Kronieken 36:14-23
Lied 130C: 1,2 en 3
“Uit de diepten roep ik tot U Heer”
• 2e Bijbellezing: Lucas 15:11-32
Lied 185: 1,2 en 3
“Een jongen met een grote mond”
• Uitleg en verkondiging “Verbinding Verbroken”
Orgelspel
“Andante ma con moto, René L. Becker”
Lied 833
“Neem mij aan zoals ik ben” (NL/ENG/NL)
•De kinderen komen terug uit de kinderdienst
GEBEDEN EN GAVEN
• Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
• Collecte
TOT SLOT
Lied 418: 1 t/m 4 “God schenk ons de kracht”
• Zegen (besloten met een gezongen Amen
Orgelspel

De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij
Mevr. Reijnhout
Meeleven
Mw. Kranstauber- van den Broek, Houtrijkstraat 24, onderging een
geslaagde operatie aan haar hand. Zij en haar man zijn dankbaar dat alles
zo voorspoedig is verlopen. We wensen haar alle goeds voor een volledig
herstel en Gods zegen.
Mw. van den Horn-Slokker, Sparrenlaan 1A11, ondervindt dagelijks de
gevolgen van haar ziekte en het herseninfarct dat haar trof. Eén van de
dingen die zij erg mist is het naar buiten kunnen gaan. Langs deze weg,
de vraag of u, wanneer u tijd en gelegenheid hebt, in de middag een
ommetje met haar in de rolstoel zou willen maken.
U kunt zelf bepalen wanneer en gewoon even binnen lopen om te zien of
het past. Dankbaarheid gegarandeerd!
Daarnaast bidden we voor mw. van den Horn, dat zij zich gedragen mag
weten door God de Heer.
Voor een ieder die worstelt met zijn omstandigheden of met het leven
bidden wij om moed en nieuwe kracht én de ervaring dat God de bron
daarvan is. Zoals lied 939 het ons voorzingt:
“Op U alleen mijn licht en kracht,
stel ik mijn hoop,
U zorgt voor mij.
Door golven heen,
door storm en nacht
leidt mij uw hand,
U blijft nabij.”
Iedereen een goede week gewenst en graag tot ziens, Gretha Bregman-Hoving

Bedankt
Op donderdag 28 maart jl. waren wij 50 jaar getrouwd. Wij ontvingen
een boeket bloemen uit de kerk, waarvoor onze hartelijke dank. Ook
willen wij graag een ieder bedanken die aan ons gedacht heeft door het
sturen van een felicitatiekaart, een telefoontje of een persoonlijke
felicitatie in de kerk. De gebakjes na afloop van de kerkdienst op 31
maart a.s. waren verzorgd door de heer Groothuis en waren erg smakelijk
en feestelijk. Hartelijke groeten van Jan en Hilda den Haan

