Collectes
De collectes van afgelopen zondag hebben het volgende opgebracht:
KiA – Zending: €182,95
Kerkenwerk: €152,90
Gebouw/akoestiek: €88,65
Boekentafel van Kruispunt, de winkel voor het ANDERE boek
Op zondag 20 november, Eeuwigheidszondag, is er na de dienst in de
ontmoetingsruimte weer een boekentafel ingericht van boekwinkel Het
Kruispunt in Hoofddorp. Er zal weer een mooie variëteit aan boeken voor u
klaar liggen. Komt u ook een kijkje nemen? Misschien vindt u bij ons wel
een mooi cadeautje voor de decembermaand. Van harte welkom!
Anneke de Ruiter en Ria Bakker

KERKBRIEF
Protestantse gemeente
te
Halfweg-Zwanenburg

Bedankt
We willen alle gemeenteleden die met ons mee hebben geleefd tijdens de
ziekte periode van Jos van HARTE bedanken.
Enorm veel kaarten mochten we ontvangen met vele goede wensen. Het
heeft ons goed gedaan!
Ook blij zijn we met de prachtige bloemen, die we bij thuiskomst uit de
kerk mochten ontvangen en de week erna nog zo’n boeket ter gelegenheid
van ons 50-jarig huwelijk. Het was geweldig: Heel hartelijk bedankt
allemaal! Met een hartelijke groet,
Familie Hoogendam
Bloemen
De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij:
Mevr. L. van Houwelingen. i.v.m. haar 90ste verjaardag.
Mevr. C. Taling - v. d. Ban. i.v.m. haar 93ste verjaardag.
Agenda voor de week van 13 november 2016
Maandag 14 - 11 8.30 uur Bijbelse theologische gespreksgroep bij Ria
Bakker.
Woensdag 16 - 11 20.00 uur Gemeente avond: komt U ook??.
Vrijdag 18 - 11 20.00 uur Voice Mail.
Zondag 20 - 11 10.00 uur ds. G. van de Meeberg. Laatste zondag v/h
Kerkelijk jaar.
Deze kerkbrief is verzorgd door Hilde Kamper.
Kijk voor meer informatie op onze website: www.protestantsekerkhalfweg.nl

Heilig avondmaal
Zondag, 13 november 2016
Voorganger
Organist/pianist
Ouderling van dienst
Beamer / Geluid
Kinderdienst
Oppasdienst
Collecte

10.00 uur

nr. 1480

: Ds. M. de Waal
: Arjen de Jong
: Cora Gerritse
: Rob Piso en Wim Lem
: Aanwezig
: Ingrid Reemer en Marit Reemer
: 1e KiA binnenlands diaconaat, 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
• Orgelspel:
• Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
• Psalm 139: 1, 7
• Inkeer, Bemoediging en Groet
• Psalm 139: 8, 9
• Gebed om ontferming
• Lied 304
HET WOORD
• Gebed om de heilige Geest
• Kinderen gaan naar de kinderdienst
• Lezing NT: 1 Korintiërs 12:12-27 (NBV)
• Psalm 103: 1
• Lezing OT: Psalm 103:8-18 (NBV)
• Psalm 103: 9
• Uitleg en verkondiging
• Orgelspel:
• We gaan staan en belijden ons geloof met Lied 341 (organist speelt voor)
GEBEDEN EN GAVEN
• Dankgebed en voorbeden
• Collecte; de kinderen komen terug uit de kinderdienst
HEILIG AVONDMAAL
•Inleiding
•Lied 381: 2,3,4
• Beurtspraak
V: De Heer is met u allen.
G: DE HEER IS OOK MET U.
V: Verheft uw hart!
G: WIJ ZIJN MET ONS HART BIJ DE HEER.
V: Laten wij de Heer, onze God, danken.
G: HIJ IS ONZE DANKBAARHEID WAARDIG.
• Tafelgebed (1e deel)
• Lied 985: 1

• Tafelgebed (2e deel), aansluitend Onze Vader
• Lied 381: 5
• Nodiging
• We vormen een kring
• We wensen elkaar ‘de vrede van Christus’
• We delen brood en wijn
• Afsluitend: dankzegging en lied 381: 6
TOT SLOT
• Lied 425
• Zegen
• Orgelspel
**********************************************************
Meeleven
Mevr. De Ridder is afgelopen week gevallen in huis en heeft daarbij een
aantal ribben gebroken. Het ging juist weer iets beter, waardoor dit een
grote tegenvaller is. We wensen haar van harte sterkte en Gods nabijheid
toe. ds. Gert van de Meeberg
Zondagmiddagconcert met vier eeuwen Engelse koormuziek
In de serie Zondagmiddagconcerten verzorgt kamerkoor Voci Vivaci
volgende week zondagmiddag 20 november een optreden in onze kerk.
Het koor neemt ons mee op een muzikale tijdreis door vier eeuwen
prachtige Engelse koormuziek. Het concert begint om 14.30 uur en duurt
ongeveer een uur. De entree bedraagt 10 euro incl. consumptie na afloop.
Engeland is het land met een grootse koortraditie, dus keus genoeg. De
selectie die Voci Vivaci heeft gemaakt heet ‘Bitter and Sweet’. De
liederen gaan over intens verdriet, maar ook over uitbundige blijdschap.
Het programma begint met William Byrd uit de 16e eeuw, via Henry
Purcell in de Barok en komt uit bij onder andere Edward Elgar en
Benjamin Britten in de 20ste eeuw. Voci Vivaci is een kamerkoor dat
onder leiding van Peter Ouwerkerk oorstrelende koorprojecten aangaat.
Jeroen Koopman verzorgt de orgelbegeleiding en speelt ook solo op het
kistorgel. Kortom: een laagdrempelig en aantrekkelijk Zondagmiddagconcert dat u niet mag missen. Heeft u vragen? Stel ze dan aan Tineke
Berger, Dick Meijer, Hans Jütte of ondergetekende.
Namens de Commissie Zondagmiddagconcerten,
Ben Broerse

Bidden met de Bijbel:

 22 november (Halfweg) of
 23 november (Vijfhuizen)

Voor mensen die meer werk willen maken van de Adventstijd bieden de
Jezuïeten in Nederland een digitale adventsretraite aan onder de titel
‘Wandelen in het licht’.
Deze begint op de eerste zondag van de Advent (27 november). Je kunt je
voor deze digitale retraite opgeven door je e-mailadres op te geven op de
website www.ignatiaansbidden.org. Je ontvangt dan elke dag van de
Adventstijd een mail met gebedsmateriaal, vertrekkend van steeds een
andere Bijbeltekst.
Kenmerk van een digitale retraite is dat je dat in je eentje thuis kunt doen.
De ondersteuning van een groep kan echter helpen.
Wij bieden twee (identieke) startbijeenkomsten aan over de methode van
deze Adventsretraite: Bidden met de Bijbel: Hoe doe je dat? Met de groep
kunnen nog andere afspraken voor uitwisseling gemaakt worden.
Datum, plaats en tijd startbijeenkomsten:
Dinsdag 22 november, Halfweg, Protestantse Kerk, Julianastraat, 19.30 uur.
Woensdag 23 november, Vijfhuizen, Luifel, Kromme Spieringweg 400,
19.30 uur.
Leiding:
Ds. Fieke Klaver, ds. Gert van de Meeberg,
ds. Marjolijn de Waal, pastor Fons Litjens
Opgave: Pastor Fons Litjens, f.litjens@live.nl, tel. 06 – 123 83 288

Gemeenteavond 16 november Kerk 2025
De kerk is een gemeenschap van mensen die elkaar aanvaarden in Jezus’
naam en die voor elkaar willen instaan. Alleen maar ‘ieder voor zich’ is
armoedig. Alleen bij elkaar komen als ‘gelijkgezinden’ of vanwege een
gezamenlijk belang is te weinig. De kerk is een plaats om samen te lachen
en te huilen, om samen te eten en te drinken. Het maakt hier niet uit hoeveel
je verdient, hoe je eruitziet, hoe oud je bent, wat voor kleren je aanhebt, of
je alleen bent of samen. Er is iets dat die verschillen overstijgt, omdat je
samen familie van God bent. Daarom ben je elkaar gegeven en sta je voor
elkaar in.

