KERKBRIEF

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.

Protestantse gemeente
te
Halfweg-Zwanenburg

Thema: “Over zoeken en vinden”
Orgelspel: Prélude, César Franck (1822-1890)
BEGINNEN
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
Gemeente gaat staan
Lied 283: 1 en 2 In de veelheid van geluiden
Bemoediging en Groet:

Slotdienst
Zondag, 3 juli 2022

10.00 uur

nr. 1767

Voorganger
Ouderling van dienst
Organist
Beamer, geluid en beeld
Lector
Oppas- / Kinderdienst
Collecten

: ds. Wilma van Rijn-Fennell
: Gerda Adolf
: Hans Jütte
: Robert Fennell-van Rijn
: Dick Meijer
: Aanwezig
: KiA Werelddiaconaat / Kerk

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

Onze hulp is in de naam van de Ene God,
Gem: Die hemel en aarde gemaakt heeft.
Die trouw is in de eeuwigheid,
Gem: En niet loslaat wat zijn hand ooit gemaakt heeft.
Genade zij u en vrede, van God de Vader,
en van Jezus Christus, in de Eenheid met de Heilige Geest
Allen: Amen
Gemeente gaat zitten
Lied 283: 3 t/m 5
Inleiding op de zondag
Gebed om ontferming
Glorialied 315 Heb Dank, o God van alle leven

LEZEN
Gebed om de Heilige Geest
De kinderen gaan naar de kinderdienst

De bloemen uit deze dienst mogen met een groet
gebracht worden bij:
- de heer & mevrouw Otto, Emmaplein 1, i.v.m.
hun 61-jarig huwelijk.
- de heer J. Malipaard, Platanenlaan.

Eerste lezing: Jesaja 40: 6-11 (NBV21)
Lied 978: 1, 3 en 4 Aan U behoort, o Heer der heren

Meeleven
Na haar operatie is Joke Lem naar het Sint Jacob in Haarlem gebracht, zij
zal daar revalideren (adres: Schipholweg 4, 2035 LB Haarlem).

Tweede Lezing: Lucas 15: 1-10 (NBV21)
Lied 23B: 1, 2 en 4 De Heer is mijn Herder
Overdenking
Orgelspel: Aria uit cantate BWV 208:
Schafe können sicher weiden, Joh. Seb. Bach (1685-1750)
Lied Hemelhoog 298 Genade zo oneindig groot
(Melodie: Amazing Grace)
DELEN
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader
Collecte-aankondiging door de collectant van dienst.
De kinderen komen terug

GEZEGEND OP WEG
Gemeente gaat staan
Slotlied 993: 1, 2, 4 en 7 Samen op de aarde
Zegen, beantwoord met 431B gezongen Amen
Orgelspel: Toccata, Théodore Dubois (1837-1924)
*************************************************************

Bedankt
Bedankt voor de bloemen, die ik uit de kerkdienst mocht ontvangen n.a.v.
mijn 93e verjaardag. Ik vond het boeketje echt schitterend met de kleurige
bloemen en die prachtige zonnebloem in het midden. Het gaat nu gelukkig
veel beter met mij.
Mevrouw C. Monster-van Oeveren
Ik was blij verrast met de bloemen, die ik kreeg voor mijn 90e verjaardag.
Iedereen hartelijk dank voor alle felicitaties en kaarten die ik kreeg.
Bijzonder was de tekening van Michelle en Fabiënne, heel erg leuk!
Hartelijke groeten Wil van Vark
Zondag 26 juni mochten wij de witte roos in ontvangst nemen ter
gelegenheid van de geboorte van ons eerste kleinkind Cella Noé.
Wij hebben de roos zondagmiddag naar Sanne en Bart gebracht. Zij waren
erg verrast en willen graag iedereen bedanken voor deze symbolische groet
uit onze gemeente.
Hanneke en Bas Groen
Hartelijk dank voor de bloemen, die ik na de opname en behandeling in het
LUMC mocht ontvangen. Ook bedankt voor de kaarten t.g.v. mijn
verjaardag. Wat fijn dat ik bij zo'n meelevende gemeente mag horen!
Lieve groeten, Marianne Kromhout
Weer blij verrast door de vele kaarten met gelukwensen voor mijn
79e verjaardag.
Ook nu weer met een kleurrijke wens van Michelle en Fabiënne Jonker!
Heel fijn dat er zoveel meeleven heerst!
Gerard C. Mastenbroek

KiA-collecte India: “Onderwijs geeft kansarme kinderen toekomst”
In India worden duizenden Dalit-kinderen gediscrimineerd en
buitengesloten, omdat ze niet bij een kaste horen. Samen met lokale
partnerorganisaties wil Kerk in Actie deze kinderen helpen om uit de cirkel
van armoede te komen en niet meer buitengesloten te worden. Ze zijn vóór
en na schooltijd welkom in een Bala Bata, een speciale dorpsschool. Daar
krijgen ze huiswerkbegeleiding en muziek-, dans- en sportlessen. Zo krijgen
ze meer zelfvertrouwen en verbeteren ze hun schoolprestaties. Ook wordt er
gekeken naar de thuissituatie van de kinderen. Door deze liefde en aandacht
ontdekken kinderen dat ze de moeite waard zijn. Met uw bijdrage aan de
collecte kunnen bijna 4.000 kansarme kinderen een betere toekomst krijgen.

Zomerstop voor “Woensdag welkom”
In de maanden juli en augustus is er een "zomerstop" voor de
inloopochtenden op de woensdag. De laatste inloopochtend van dit seizoen
was 29 juni en de nieuwe start is in september. Hier komt nog nader bericht
over.
Elke zondagochtend kunnen in de ronde mand bij de ingang van de kerk
producten voor de voedselbank worden ingeleverd.

Opbrengsten collecten
Met de opbrengst van deze collecte steunt u het werk van Kerk in Actie in
India en andere werelddiaconale projecten. Helpt u mee? Geef in de collecte
of maak uw gift over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie
o.v.v. collecte onderwijs India.
Meer informatie op www.kerkinactie.nl/onderwijsindia.
Van harte aanbevolen, alvast hartelijk dank.

De collecte van 29 mei heeft opgebracht:
- Diaconie
€
- Jong Protestant
€

177,35
158,85

De collecte van 5 juni heeft opgebracht:
- KiA Zending
€
- Kerk
€

117,75
119,60

De collecte van 12 juni heeft opgebracht:
- Diaconie
€
- Kerk
€

89,00
90,00

De collecte van 19 juni heeft opgebracht:
- Diaconie
€
- Kerk
€

64,45
51,75

De collecte van 26 juni heeft opgebracht:
- KiA binn. diac. ongedocumenteerden €
- Kerk
€

87,30
71,60

Namens de ZWO-commissie, Petra Meijer-Mendrik

De boekenmarkt/bazaar, gehouden op 14 mei, bracht op € 614,00.

Agenda voor de komende week
- Maandag 04-07 9.00-11.00 uur Schoonmaak
(Heb je zin om een keertje mee te helpen, hartelijk welkom!)
- Zondag 10-07
10.00 uur ds. P.I.C. Terpstra uit Heemstede

“Zoeken en vinden”

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

Een fijne zomer gewenst!

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.

Kathedrale Basiliek Sint Bava:
Raam noordzijde (foto Annelies Klokman)

