KERKBRIEF
Protestantse gemeente
te
Halfweg-Zwanenburg

Zondag, 11 september 2016
Voorganger
Organist
Zang
Ouderling van dienst
Beamer / Geluid
Kinderdienst
Oppasdienst
Collecte

10.00 uur

nr. 1471

: ds. G. van de Meeberg
: Arjen de Jong
: Elsemieke en Rosalie van Dijk, Bas Berger
: Leo Kranenburg
: Robert Reemer en David Kranenburg
: Aanwezig
: Ellen Oostwouder en Marjolein Oostwouder
: 1e Diaconie, 2e Jeugdwerk JOP,
3e Gebouw/akoestiek

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

Deel je leven

Wilt u gedurende de dienst uw mobiele telefoon uitzetten i.v.m. storing
aan de geluidsinstallatie.
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Thema: Deel je leven
VOORBEREIDING
• Orgelspel
• Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
• Lied (=Psalm) 145: 2, 3
• Inkeer, Bemoediging en Groet
• Lied 218: 1, 2, 5
• Kinderen gaan naar de kinderdienst
• Gebed om ontferming
• Lied 657: 1, 2, 4

Bloemen
De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij:
Dhr. J. Malipaard, i.v.m. zijn 91e verjaardag.
Er zijn ook bloemen voor de aftredende en nieuw bevestigde
ambtsdragers : Mevr. Marianne Kromhout en Mevr. Dita van Vliet.
Mevr. Heleen Broerse en Mevr. Annelies Klokman.

HET WOORD
• Gebed om de heilige Geest
• Bijbellezing: Matteüs 5: 1, 2, 13-16 (NBV)
• Lied 838: 1, 2
• Bijbellezing: Lucas 6: 36-38, 43-45 (NBV)
• Lied 838: 3, 4
• Uitleg en verkondiging
• Orgelspel, daarna: Lied 344, Geloofsbelijdenis (staande)
• Kinderen komen onder naspel terug
AFSCHEID EN BEVESTIGING AMBTSDRAGERS
• Afscheid van aftredende ambtsdragers: Marianne Kromhout en Dita van
Vliet
• Lied (=Psalm) 90: 8 (staande)
• Presentatie nieuwe ambtsdragers: Annelies Klokman en Heleen Broerse
Allen: Wij danken de HEER, onze God
• Onderwijzing
• Gebed
• Belofte en bevestiging
• Handoplegging en zegen
• Belofte van de gemeente (we gaan staan)
Allen: Ja, dat beloven wij!
• Lied 416: 1 (na dit lied nemen we plaats)
• Gedicht
• Woord van de voorzitter van onze kerkenraad, Leo Kranenburg
• Kinderen bieden de af- en aantredende ambtsdragers wat aan.
2

Agenda voor de kerkbrief van 11-09-2016
Dinsdag 13-09 19.30 uur
Verg. Kerk in Actie
(bij Wil Oostwouder)
Woensdag 14-09 20.00 uur
Verg. Moderamen.
Donderdag 15-09 19.45 uur
Verg. Consistorie.
Vrijdag
16-09 20.00 uur
Voice Mail.
Zondag
18-09 10.00 uur
ds. G. van de Meeberg
De W.O.B. winkel van 11/09/2016 is verplaatst naar 18/09/2016.

Deze kerkbrief is verzorgd door Hilde Kamper
Kijk voor meer informatie op onze website: www.protestantsekerkhalfweg.nl
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Bedankt
We willen iedereen bedanken voor alle mooie kaartjes, bloemen, lieve
mailtjes en goede wensen, die we mochten ontvangen t.g.v. ons 50-jarig
huwelijk! Ook het boeket uit de kerk, dat bij ons werd gebracht was
prachtig! Heel hartelijk bedankt. We hebben het erg op prijs gesteld ;-)
Hartelijke groet van
Bas & Tineke Berger-van der Wilt
Nieuws van de bazaarcommissie
Vandaag worden er bij de uitgang zakjes uitgedeeld. Het is de bedoeling
dat u deze zakjes vult met wat levensmiddelen en vervolgens voor 26
september inlevert bij een van de commissieleden of op zondag in de kerk.
Wilt u a.u.b. op de houdbaarheid van de artikelen letten.
Namens de bazaarcommissie hartelijk dank.
Margreet Smit.
Collecte
De collectes van afgelopen zondag hebben het volgende opgebracht:
Diaconie: €108,05
Kerkenwerk: €119,80
Gebouw/akoestiek: €86,55

GEBEDEN EN GAVEN
• Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
• Collecte; tijdens de collecte delen Elsemieke en Rosalie, samen met hun
opa, een lied met ons, zij zingen: ‘Change will come’, een lied van hoop
en vertrouwen.
TOT SLOT
• Lied 362: 1, 2
• Zegen
• Lied 425
• Orgelspel; van harte welkom om de af- en aantredende ambtsdragers de
hand te geven.
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Meeleven
Mevr. Jos Hoogendam is afgelopen week vanuit het ziekenhuis
opgenomen voor revalidatie. Ze verblijft nu in ‘Hof van Sloten’
(tegenover de hoofdingang van het Slotervaartziekenhuis). Het adres is:
Hof van Sloten, t.a.v. mevr. Hoogendam / 1e etage, kamer 16, Louwesweg
10, 1066 EC Amsterdam. We wensen haar Gods nabijheid toe en hopen op
een spoedig herstel.
ds. Gert van de Meeberg.
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 / ben.broerse@pon.com
Namens de Raad van Kerken,
Ben Broerse
Zondagmiddagconcert 9 oktober met ‘Les Petitfours’
De commissie Zondagmiddagconcerten trapt het nieuwe seizoen op 9
oktober af met een optreden van ‘Les Petitfours’. De vier muzikanten
brengen in onze kerk een programma van Franse en Russische chansons
uit de jaren zestig. Zij hebben de chansons bewerkt voor de verrassende
combinatie van zang, cello, accordeon en vleugel. In het Kerkblad van
oktober en in de lokale kranten leest u er veel meer over. Noteert u de
datum wel al vast in uw agenda? Zondagmiddag 9 oktober, aanvang 14.30
uur, entree 7,50 euro inclusief drankje. U bent zoals gewoonlijk meer dan
welkom.
Namens de commissie ZMC,
Ben Broerse
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Enveloppen Solidariteitskas
In de koffieruimte liggen stapeltjes brieven voor de solidariteitskas klaar
om bezorgd te worden. Wilt u een stapeltje mee nemen met adressen bij u
in de buurt en die bezorgen? Want u weet: vele handen maken licht werk.
Hartelijk dank.
Namens de kerkrentmeesters,
Cora Gerritse
Bedankje
Hartelijk bedankt voor de mooie attentie ter gelegenheid van onze
62-jarig huwelijk.
Groetjes
Wilma en Brab Stol

Vredesweek van 17 - 25 september a.s.
Versterk de kerk in het Midden Oosten
Kerk in Actie luidt de noodklok voor de landen Libanon, Syrië, Jordanië
en Irak. In het blad "ZOUT", dat u na de dienst uitgereikt zal worden, kunt
u lezen over de nood in deze gebieden. Volgende week, op 18 september,
zal de collecte voor deze gebieden gehouden worden. Denkt u aan hen met
gulle hand? Op de laatste pagina van het blad "Zout" worden ook
concerten genoemd, die u gratis bij kunt wonen. Mogen we op u rekenen?
Hartelijk dank!
Namens onze commissie Kerk in Actie,
Adrie Mendrik
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