Collecte
De collectes van afgelopen zondag hebben het volgende opgebracht:
Diaconie: € 82,40
Kerkenwerk: € 63,15
Gebouw/akoestiek: € 53,45
Uitnodiging van de Zonnebloem
a.s. Woensdag 7 Sep. is er weer een Kienmiddag. De eerste van dit seizoen.
Er is een verandering van de dag en plaats. In het vervolg altijd op
Woensdag in de Olm. De deur gaat om 13.00 uur open en we beginnen om
13.30 uur. Komt U ook ? Heeft U vervoer nodig, dan kunt u Ellen bellen tel.
497 2287. namens de vrijwilligers van de Zonnebloem.

KERKBRIEF
Protestantse gemeente
te
Halfweg-Zwanenburg

Nieuws van de bazaarcommissie
Woensdagochtend 7 september van 9.30 tot 11 uur kunt u nog spullen
inleveren voor de bazaar. Na 7 september nemen wij tot eind november
niets meer aan. Wij nemen geen tv's, computers, printers en telefoons aan.
Namens de bazaarcommissie: Margreet Smit
Bloemen
De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij:
Dhr. en Mevr. B.L. Berger - van der Wilt i.v.m. hun 50 jarig huwelijk.
Agenda voor de kerkbrief van zondag 4 september 2016.
Maandag
05-09 09.00 uur
De schoonmaakploeg.
19.30 uur
Verg. Zondagmiddag Concerten.
Woensdag
07-09 09.30 uur
Inleveren spullen (Bazaar)
Waterlooplein e.d.
20.00 uur
Inter Nos/Hosanna.
Zondag
11-09 10.00 uur
ds. G. van de Meeberg startzondag.
Afscheid en bevestiging ambtsdragers
WOB-winkel staat weer voor u klaar.

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

Heilig avondmaal
Zondag, 4 september 2016
Voorganger
Organist
Ouderling van dienst
Beamer / Geluid
Kinderdienst
Oppasdienst
Collecte

10.00 uur

nr. 1470

: ds. G. van de Meeberg
: Hans Jütte
: Cora Gerritse
: Marthe Kluijt en Hanne Kluijt
: Aanwezig
: Ingrid Reemer en Marit Reemer
: 1e Diaconie, 2e Missionair werk/kerkgroei,
3e Gebouw/akoestiek

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.

VOORBEREIDING
• Orgelspel: Passacaille, E. Satie
• Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
• Psalm 63: 1, 2, 3
• Inkeer, Bemoediging en Groet
• Inleiding op het gebed: Lied 381: 1, 2, 3
• Gebed om ontferming
• Lied 303
HET WOORD
• Gebed om de heilige Geest
• Kinderen gaan naar de kinderdienst
• Bijbellezing: Lucas 14: 7-11 en 16-24 (NBV)
• Lied 991: 1, 2, 6, 8
• Uitleg en verkondiging
• Orgelspel: Andante, Th. Dubois
• We gaan staan en belijden ons geloof; daarna zingen we: Lied 412: 3
GEBEDEN EN GAVEN
• Dankgebed en voorbeden
• Collecte; de kinderen komen terug uit de kinderdienst
HEILIG AVONDMAAL
• Beurtspraak
V: De Heer zal bij u zijn.
G: DE HEER ZAL U BEWAREN.
V: Verheft uw hart!
G: WIJ ZIJN MET ONS HART BIJ DE HEER.
V: Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
G: HIJ IS ONZE DANKBAARHEID WAARDIG.
• Tafelgebed (1e deel)
• Lied 975: 1, 2 (organist speelt eerst voor)
• Tafelgebed (2e deel), aansluitend Onze Vader
• Lied 975: 3, 4
• We vormen een kring
• We wensen elkaar ‘de vrede van Christus’
• We delen brood en wijn
• Afsluitende dankzegging en dankgebed

TOT SLOT
• Lied 985: 1
• Zegen
• Lied 985: 3
• Orgelspel: Toccata, Th. Dubois.
Meeleven
Mevr. Wil de Ridder (Mientekade 69, 11654 LK Halfweg) heeft een
breuk in een ruggenwervel opgelopen; daardoor heeft ze veel pijn en is
ze nog meer aan huis gebonden dan anders. We hopen en bidden dat haar
situatie zal verbeteren en wensen haar sterkte toe.
Mevr. Jos Hoogendam (Iepenlaan 74A, 1161 TG Zwanenburg) is op 25
augustus geopereerd, ze heeft een nieuwe heup gekregen. We zijn
dankbaar dat de operatie goed verlopen is. Binnenkort zal ze opgenomen
worden voor revalidatie. We wensen haar sterkte toe en bidden om
kracht voor de komende tijd. ds. Gert van de Meeberg.
Vanmiddag, 16.30 uur: Zangdienst
Van harte welkom om samen te zingen, o.l.v. Hans Jütte. Bovendien
zullen Gea en David (klarinet) en Andreas Kranenburg (trompet) hun
instrumentale medewerking verlenen. Kortom: het belooft een mooi uur
te worden, graag tot vanmiddag, 16.30 uur!
Noteer in uw agenda: 11 oktober NBG Bijbelquiz
Weet u nog? Die gezellige Bijbelquiz in november 2012? Ruim vijftig
mensen uit onze gemeente en vanuit de Katholieke parochie deden eraan
mee. De plaatselijke Raad van Kerken gaat de Bijbelquiz van het NBG
dit jaar opnieuw naar Halfweg/Zwanenburg halen. Zet de datum alvast in
uw agenda: dinsdagavond 11 oktober. Alle bijzonderheden leest u in het
kerkblad van oktober. U kunt zich nu al aanmelden bij ondergetekende:
mondeling, telefonisch of per mail: 020 – 4976137 Namens de Raad van
Kerken, Ben Broerse.
Gezamenlijke lunch op 11 september
Na de dienst op 11 september zal een gezamenlijke lunch worden gehouden.
Het is de bedoeling dat de deelnemers samen voor de ingrediënten voor
deze lunch zorgen. Meer informatie staat in het kerkblad van september. U
kunt zich wel vast aanmelden bij Heleen Broerse, 020 4976137. Van harte
welkom. Helaas zijn er nog weinig aanmeldingen. We hopen op meer.

