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,
Namens de Raad van Kerken, Ben Broerse.

Bloemen
De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij:
Dhr. A. N. Bloos, i.v.m. zijn 80e verjaardag.
Agenda voor de week van 25 september 2016
Woensdag 28-09 20.00 uur
Verg. Kerkenraad.
Donderdag 29-09 19.00 uur
Tafels en dozen klaarzetten voor de
Bazaar.
Zaterdag 01-10 10.00 uur
De jaarlijkse Bazaar.
Zondag
02-10 10.00 uur
ds. G. van de Meeberg, Israel zondag.
Deze kerkbrief is verzorgd door Hilde Kamper
Vanaf volgende week verzorgd Cora Gerritse de kerkbrief.

Kijk voor meer informatie op onze website: www.protestantsekerkhalfweg.nl

KERKBRIEF
Protestantse gemeente
te
Halfweg-Zwanenburg

Zondag, 25 september 2016
Voorganger
Organist
Ouderling van dienst
Beamer / Geluid
Kinderdienst
Oppasdienst
Collecte

10.00 uur

nr. 1473

: ds. N. van Voornveld
: Dick Meijer
: Gerda Adolf
: Marthe Kluijt en Hanne Kluijt
: Aanwezig
: Marianne Kromhout
: 1e Diaconie, 2e Kerk, 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
Welkom en mededelingen
Intochtslied: psalm 63:1 Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat
Bemoediging en groet
Lied 287: 1,2,5 Rond het licht dat leven doet
Gebed van verootmoediging
Leefregel, Micha 6: 6 t/m 8
Lied 992 Wat vraagt de aarde meer van ons

Collectes
De collectes van afgelopen zondag hebben het volgende opgebracht:
Diaconie: €101,45
Vredeswerk: €175,45
Gebouw/akoestiek: €83,25

HET WOORD
Gebed om de Geest
Moment met de kinderen
Kinderen gaan naar de nevendienst
Schriftlezing: Johannes 16: 32 en 33
Zingen: psalm 33: 8 Wij wachten stil op Gods ontferming
Schriftlezing: Romeinen 8: 31 t/m 39
Luisteren naar Schrijvers voor Gerechtigheid, ‘Jezus ging Gods weg’
Verkondiging
Zingen: lied 1005 (1 allen, 2 vrouwen, 3 mannen, 4 vrouwen, 5 mannen;
refrein allen)

Oproep namens de bazaarcommissie
Zaterdag is het zover de BAZAAR.
Deze week moet er heel veel zwaar werk verzet worden en daar hebben
wij sterke mannen en vrouwen voor nodig. Wie kan ons 29 september
dat is donderdag avond om 7 uur komen helpen om tafels en dozen klaar
te zetten? Wij hopen dat vele van u een uurtje vrij kunnen maken.
Zaterdag 1 oktober mogen de overgebleven spullen om 17 uur weer naar
de opslag gebracht worden, ook daarbij kunnen wij u hulp goed
gebruiken.

GEBEDEN EN GAVEN
Gebeden, afgesloten met Onze Vader
Inzameling van de gaven
Kinderen komen terug

Dinsdag 27 september om 9.30 uur kunnen wij hulp gebruiken bij het
klaarmaken van de zakjes. Vrijdag 30 september om 9 uur kunnen wij
heel veel hulp gebruiken voor het klaarmaken van de fruit bakjes en de
inrichting van de zalen. Staat u zaterdag achter een tafel dan is het de
bedoeling dat u vrijdag zelf u tafel komt inrichten. Bent u niet in staat om
de tafel zelf in te richten, laat het ons even weten. Het is niet de bedoeling
dat er zaterdagmorgen nog tafels ingericht moeten worden. Bent u in het
bezit van een lotenboekje wilt u deze dan inleveren voor zaterdag.
Namens de bazaarcommissie wens ik u allen een heel gezellige
bazaardag.
Margreet Smit

TOT SLOT
Lied 418, 1,2,3 God, schenk ons de kracht
Zegen, gezongen amen

Uitnodiging voor de herfstmiddag.
Deze zal gehouden worden op 4 Oktober om 2 uur in de Kerk.
We willen graag de foto’s vertonen van ons dagje naar Ruinen.
Natuurlijk onder het genot van een kopje koffie of thee met iets lekkers er
bij. We zien U graag tegemoet.
Vriendelijke groet van Ineke, Irma, Betsie en Iet.

