KERKBRIEF
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Ouderling van dienst
Organist
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Oppas- / Kinderdienst
Collecten

• Orgelspel
BEGINNEN
• Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
• Aansteken 1ste Adventskaars, gevolgd door het kaarsenliedje
Eén kaars gaat er nu branden en zegt aan iedereen:
"Er is een feest op handen, de duisternis verdween."
• Lied 25a: 1 en 2
• Bemoediging en Groet
• Lied 463: 1 en 2
• Gebed om ontferming
• Lied vervolg 463: 6, 7 en 8

1ste Advent
Zondag, 27 november 2022 10.00 uur

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.

nr. 1788

: dr. Cristina Pumplun uit Amsterdam
: Heleen Broerse
: Dick Meijer
: Onno Bart
: Renske Jonker-Vrooland
: Aanwezig
: KIA Werelddiaconaat / Kerk

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

LEZEN
• Gebed om de heilige Geest
• Kinderen gaan naar de kinderdienst
• Eerste lezing: 2 Samuel 11: 1-11 en 14-17 en 25-27
• Lied (Psalm) 51: 1
• Tweede Lezing: Matteüs 21: 1-9
• Lied 438: 1, 2 en 4
• Overdenking
• Orgelspel
• Lied 435: 1 en 2
DELEN
• Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
• Collecte aankondiging
De kinderen komen terug in de dienst
We zingen een kinderlied: Ga je mee op zoek naar het koningskind
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=WMfOPWSNq3g

GEZEGEND OP WEG
• Lied (staande): 444: 1, 2, 4 en 5
• Zegen (Beantwoord gezongen Amen 431B)
• Orgelspel.

De bloemen uit deze dienst worden met een groet gebracht bij:
Mevr. E. Geelhoed-Hollemans, Dillenburg, i.v.m. haar 80ste verjaardag
Dhr. en mevr. Van Woensel-Malipaard, Houtrijkstraat, i.v.m. hun 50-jarig
huwelijk op woensdag 30 november
Medeleven
Frans Hoogendam is sinds vorige week verhuisd naar zorgcentrum De
Blinkert. Het is nog even wennen, maar het gaat goed met hem.
Zijn nieuwe adres is: Rockaertshof 66,
Kamer A19 huisje Elswout
2015 ED Haarlem
Bericht van overlijden
Op woensdag 23 november is Thea Swager onverwacht overleden op 80jarige leeftijd.
Op donderdag 1 december 14:00 uur zal de afscheidsdienst plaatsvinden in
Crematorium Haarlemmermeer te Nieuw-Vennep. Aansluitend is er
gelegenheid tot condoleren. We wensen de familie heel veel sterkte toe met
dit plotselinge verlies, liefde en troost van de Eeuwige.
Ds. Wilma van Rijn-Fennell
Hartelijk Dank
Graag willen wij iedereen bedanken voor de mooie kaarten, berichtjes en
ook voor het prachtige boeket welke wij mochten ontvangen van de kerk ter
ere van ons 40-jarig huwelijk. Het was geweldig.
Een hartelijke groet van Hans en Itie Joosse.
Collecte Kerk in Actie - Werelddiaconaat - Colombia – 1ste Advent
In de achterstandswijken van de Colombiaanse hoofdstad Bogotá groeien veel
kinderen op in een onveilige omgeving met geweld en drugs(criminaliteit). Talloze
kinderen helpen hun ouders na schooltijd op de markt of in de vuilnis. Stichting
Kleine Arbeider is een bevlogen organisatie, die deze kinderen allerlei activiteiten
biedt en hen weerbaar maakt. De kinderen leren samenwerken, conflicten
oplossen, krijgen begeleiding om schooluitval te voorkomen en leren wat hun
rechten zijn.
Het centrum is voor 100 kinderen en minderjarige jongeren een veilige haven te
midden van een omgeving vol armoede, geweld en (drugs)criminaliteit. Kinderen
leren prachtige producten van papier maken (filigraan) en leren groenten
verbouwen in de moestuin op het dakterras van het gebouw. Ieder jaar kunnen 45
jongeren een koksopleiding van een half jaar volgen, waarin ze leren koken met
gezonde Colombiaanse producten. De medewerkers leggen ook contacten met hun
ouders, verzorgers, leraren.

● voor 34 euro kan een kind een maand activiteiten volgen
● voor 1.650 euro wordt een jongere opgeleid tot kok; Steun dit werk via de
collecte in onze kerk of maak een gift over op NL 89 ABNA 0457 457 457, t.n.v.
Kerk in Actie o.v.v. kinderen Colombia. www.kerkinactie.nl/kinderencolombia

Met vriendelijke groet namens de ZWO-commissie, Ellen Oostwouder
Adventskalender "Aan tafel!"
U kunt een adventskalender bestellen. Deze sluit aan bij het jaarthema 'Aan tafel!'
en laat zien hoe we juist met Advent en Kerst mogen ervaren dat we uitgenodigd
worden in Gods nabijheid. De kalender bevat voor elke dag een korte overdenking,
aangevuld met mooie citaten, liederen en (gespreks)vragen.
Er zijn 10 adventskalenders door onze commissie besteld, die bij de ingang van de
kerkzaal liggen. Als u daarvan 1 wilt, dan kunt er 1 meenemen door € 1 te doneren
in het spaardoosje wat erbij staat.
U kunt ook zelf (gratis) een adventskalender bestellen via
https://protestantsekerk.nl/nieuws/adventskalender-protestantse-kerk/. Hier kunt u
ook een aanvraag doen om per dag het bericht van de adventskalender in uw
mailbox te ontvangen. Namens de ZWO-commissie, Petra Meijer-Mendrik

Kerstliefhebbers gezocht! Houd u/jij van Kerst? Heeft u wel ideeën hoe de
kerstnachtdienst er uit mag zien? Dan zijn we op zoek naar jou!
Op dinsdag 6 december 19:30 komen we samen om de kerstnachtdienst voor te
bereiden en we kunnen nog hulp gebruiken bij de voorbereiding en bij de
uitvoering. Hopelijk tot dan!
Commissie Eredienst

Producten Voedselbank
Elke zondagochtend kunnen in de ronde mand bij de ingang van de kerk
producten voor de voedselbank worden ingeleverd. Deze week kan dit ook
tijdens de inloop op donderdag 1 december.
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
Agenda voor de komende week
Donderdag
Vrijdag
Zondag

01-12 10.00-12.00 uur
02-12 20.00
04-12 10.00 uur

Inloop
VoiceMail
Mevr. ds. Wilma van Rijn-Fennell

Deze kerkbrief is gemaakt door Leo Kranenburg.
In de komende 4 weken zal Cora Gerritse de kerkbrief samenstellen.
De kopij kan gemaild worden naar: kerkbrief@protestantsekerkhalfweg.nl.
Kijk voor meer informatie op: www.protestantsekerkhalfweg.nl.

