KERKBRIEF
Protestantse gemeente
te
Halfweg-Zwanenburg

1e Advent
Zondag, 27 november 2016
Voorganger
Organist
Pianist
Ouderling van dienst
Beamer / Geluid
Kinderdienst
Oppasdienst
Collecte

10.00 uur

nr. 1482

: Ds. G. van de Meeberg
: Dick Meijer
: Anne Broerse
: Tineke Berger
: Robert Reemer en Wim Lem
: Aanwezig
: Renske de Vries
: 1e Diaconie, 2e Missionair werk en
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.

AAN HET BEGIN
• Orgelspel
• Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
• Lied 27: 1, 2 (=Psalm 27)
• Inkeer, Bemoediging en Groet
• Lied 27: 4, 7 (daarna nemen we plaats)
• De eerste adventskaars wordt ontstoken door een van de kinderen, daarna
gedichtje
INGEBRUIKNAME ANTEPENDIUM
• Inleidende woorden
• Samen met een diaken wordt het nieuwe antependium onthult
• Toelichting; het antependium is gemaakt door mevr. W. de Bree
• Pianospel: Lieder ohne Worte, opus 38, nr. 4 (Mendelssohn)
WE VERVOLGEN DE DIENST
• Adventsprojectlied: Maak het mee (melodie: Nu daagt het in het oosten)
Een ster laat mensen weten:
de nacht gaat snel voorbij.
God zal ons niet vergeten,
Hij houdt van jou en mij.
Ver boven alle tranen,
de ruzies en de strijd,
brengt Hij de mensen samen.
Er komt een nieuwe tijd.

Collectes
De collectes van afgelopen zondag hebben het volgende opgebracht:
Diaconie:
€153,45
Kerkenwerk:
€124,25
Gebouw/akoestiek: €108,65

Bloemen
De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij:
Fam. J. Malipaard en bij
Mevr. de Bree.
Agenda voor de week van 27 november 2016
Maandag 28-11 19.30u Verg. Zondagmiddag Concerten.
Dinsdag 29-11 10.15u Verg. Comm. Eredienst.
Woensdag 30-11
InterNos/Hosanna.
20.00u Verg. Diaconie
Vrijdag
02-12 20.00u VoiceMail.
Zondag
04-12 10.00u Ds. G. van de Meeberg 2e Advent.

• Gesprekje met de kinderen, daarna gaan ze naar de kinderdienst
• Gebed om ontferming
• Lied 433: 1, 2, 4, 5

Deze kerkbrief is verzorgd door Hilde Kamper.
In de maand December verzorgt Cora Gerritse de kerkbrief.
Kijk voor meer informatie op onze website:

www.protestantsekerkhalfweg.nl

Adventsproject van de kinderdienst “Maak het mee!”
Vanochtend start de kinderdienst met het adventsproject “Maak het mee!”
van Kind Op zondag. In het project staan vier Bijbelse figuren centraal, die
vertellen van hun leven vol verwachting. Die Bijbelse figuren zijn: Jesaja,
Johannes de Doper, Jakobus en Jozef. Hun verhalen zijn vol verwachting.
Jesaja, Johannes, Jakobus en Jozef vertellen dat mensen het mee kunnen
maken. Dat ze het met eigen ogen zullen zien. En dat ze mee kunnen
werken om de toekomst waar te maken.
De projectverbeelding voorin de kerk bestaat uit een grote ster, opgebouwd
uit vijf puzzelstukken. Elke week wordt de ster completer en zo maak je
steeds meer mee van het licht dat doorbreekt in het donker. Op 1e advent zal
het over “vrede” gaan, op 2e advent over “een nieuw begin”, op 3e advent
over “wachten”, op 4e advent over “het komt goed” en met kerst is het
thema “Maak het mee!”.
Het projectlied heet “Maak het mee!” op de melodie van “Nu daagt het in
het Oosten”.
Tijdens het adventsproject en met kerst vraagt Duif Rainbow onze aandacht.
Rainbow woont in Wonderland, waar iedereen goed kan leven. Zij vliegt de
wereld over en terug van haar reizen vertelt ze de kinderen in de
kinderdienst wat ze heeft meegemaakt. Ze vertelt hoe moeilijk het dagelijks
leven is voor gehandicapte kinderen op het platteland in Pakistan.
Gehandicapte kinderen in Nederland krijgen volop aandacht en zorg, maar
in Pakistan niet. Daar denken veel ouders dat een handicap een straf van
God is, zij schamen zich en stoppen hun kind weg voor de buitenwereld.
Kerk in Actie steunt partnerorganisatie NOAD, vertelt de ouders dat een
handicap geen straf is en leert hen hoe ze goed voor hun kind kunnen
zorgen. Ook helpt NOAD met medicijnen, fysiotherapie en onderwijs.
Rainbow roept de kinderen in Nederland op om te helpen met de actie:
“Geef Liefde!”. In de kerk staat een Rainbow spaarpot, waar u een
vrijwillige bijdrage in kunt stoppen tijdens advent en kerst.
Petra Mendrik
Namens de kinderdienstleiding

HET WOORD
• Gebed om de heilige Geest
• Uitleg en verkondiging, in vier delen, afgewisseld met muziek en zang.
Thema: LICHT
1a. “Licht is sterker dan donker”, Genesis 1: 1-5 / Prediker 11: 7 /
Openbaring 22: 5a
b. Pianospel: Impromtu, Opus 90, nr. 3 (Schubert)
2a. “God is Licht”, Psalm 27: 1 & 36: 10 / Micha 7: 8b / 1 Johannes 1: 5
b. Lied 601
3a. “Jezus is Licht”, Jesaja 9:1 / Lucas 1:78 / Johannes 8:12
b. Lied 452
4a. “Reflector zijn”, Jesaja 2: 3b-5 & 58:10 / Matteüs 5: 14-16 / Efeziërs
5:9
b. Orgelspel, daarna Lied 286
GEBEDEN EN GAVEN
• Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
• Mededeling namens de commissie eredienst (prijsvraag)
• Collecte; de kinderen komen terug uit de kinderdienst, de afbeelding
wordt op de ster geplakt.
TOT SLOT
• Gezang 125: 1, 3, 5 (Liedboek 1973)
• Zegen
• Orgelspel.

Meeleven
Geboortebericht
Van Piet en Greet Versluis kregen we het mooie bericht dat zij een
kleindochter hebben gekregen: Iva Amber Marline Versluis, geboren op 22
november. We feliciteren haar ouders Pieter en Corien en broer Thijs en
haar grootouders en wensen hen Gods zegen toe.

Andere berichten
Dhr. L. de Waardt is afgelopen week opnieuw opgenomen in het ziekenhuis
vanwege een ontsteking aan zijn been. Het adres is: Spaarne Gasthuis-zuid,
1e gebouw/7e verdieping/kamer 24, Boerhaavelaan 22, 2035 RC Haarlem.
We wensen hem sterkte toe en hopen dat het snel weer beter zal gaan.
Met vriendelijke groet, ds. Gert van de Meeberg.

Begrotingen 2017
De begrotingen 2017 van de diaconie en de kerkrentmeesters zijn in de
kerkenraad van 23 november behandeld. Eerder is daarop toelichting
gegeven in de gemeentevergadering van 16 november, de toen gemaakte
opmerking is door de kerkrentmeesters verwerkt in de begroting. Vanaf
heden t/m vrijdag 2 december wordt u, als gemeentelid, in de gelegenheid gesteld te reageren op deze begrotingen. De begrotingen liggen
vandaag ter inzage in de koffieruimte en de opstellers zijn daarbij aanwezig voor uw vragen of opmerkingen. Voor belangstellenden wordt er
een exemplaar van de totaal exploitatie met toelichting uitgereikt bij de
deur van de koffieruimte. Ook kan een kopie van de volledige begrotingen worden aangevraagd. De begrotingen liggen deze week ook ter
inzage op de volgende adressen. Diaconie: Houtrijkstraat 5, tel.0204975837. Kerkrentmeesters: Marga Klompelaan 78 te Amsterdam,
tel.020-3585499 en Van Meeuwenstraat 14 te Spaarndam, tel. 0235383206
Namens de kerkenraad, Peter Mendrik

