KERKBRIEF
Protestantse gemeente
te
Halfweg-Zwanenburg

3e Advent
Zondag, 11 december 2016
Voorganger
Organist
Ouderling van dienst
Beamer / Geluid
Kinderdienst
Oppasdienst
Collecte

10.00 uur

nr. 1484

: ds. D. van Arkel
: Arjen de Jong
: Leo Kranenburg
: Robert Reemer en Wim Lem
: Aanwezig
: Collen Dhliwayo en Ria Bakker
: 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.

Orgelspel
Welkom en begroeting door de ouderling van dienst

Op de drempel
verstilling

Gemeente gaat staan
We zingen als aanvangspsalm: Lied 85 : 3 en 4
v.:
...
Bemoediging
v.:
Onze hulp is in de naam van de Heer
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT
HEEFT
Het volk dat in duisternis wandelt
ZIET EEN GROOT LICHT !
Over hen, die wonen in een duister land
STRAALT HET LICHT
Groet
Vrede van Hem die de stilte niet breekt
de Redder in de nacht
LICHT IN ONZE OGEN
Een gebed op de drempel
v.:
... in Jezus' naam.
g.:
AMEN.
Gemeente gaat zitten

De derde Adventskaars wordt ontstoken door één van de kinderen,
daarna een kaarsengedichtje.
Een verhaal voor grote en kleine oren: Adventsproject

Bidden met de Bijbel: christelijke meditatie
U bent van harte welkom op donderdag 15 december om 19.30 uur in de
kerk. We zullen die avond bespreken hoe het met diegenen is gegaan die in
deze adventstijd meedoen aan de online retraite, waarin aan de hand van
Bijbelteksten en gebeden wordt toegeleefd naar Kerst. Daarnaast zullen we,
en daarom bent u ook welkom als u niet meedoet aan de online retraite, aan
de hand van een Bijbelvertelling tot rust proberen te komen met een
christelijke vorm van meditatie. Dit alles onder leiding van ds. Fieke
Klaver. Graag tot donderdag, in de kerk.
Met vriendelijke groet, ds. Gert van de Meeberg
De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij:
Dhr. R. Zondervan, i.v.m. zijn 93ste verjaardag
Mevr. H. Tangenberg-Dol
De collectes van afgelopen week hebben opgebracht:
Diaconie
€ 143,00
Pastoraat
€ 146,75
Gebouw/akoestiek € 106,60
WOB-winkel Vandaag kunt u in de koffieruimte weer artikelen kopen uit
eerlijke handel verkregen. Ook zijn er kerstspulletjes aanwezig. We
ontmoeten u graag aan onze tafel. Adrie Mendrik

We zingen het Adventsprojectlied: (m.: Lied 444)
Een ster laat mensen weten
de nacht gaat snel voorbj.
God zal ons niet vergeten,
Hij houdt van jou en mij.
De kinderen gaan naar de kinderdienst
Gebed om ontferming
De wereldnacht, een volk in duisternis
Vandaag een gebed om ontferming "met open ogen": we roepen kyrie
eleison voor de wereld en mensen om ons heen, ver of nabij
(Kyrie eleison, Heer ontferm U, door Herman van Veen).
Korte stilte
v.:
Kyrie eleison
g.:
HEER ONTFERM U
v.:
Kyrie eleison zo roepen wij:
Kom en word opnieuw geboren
g.:
STER WAAROP DE WERELD WACHT
v.:
Geef vrede, Heer, geef vrede
g.:
UW VREDE OVERWINT DE STRIJD.
We zingen: Lied 1010 : 1, 2 en 4

Agenda voor de komende week
Woensdag
14-12 20.00 uur
Donderdag 15-12 19.30 uur
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

16-12 20.00
17-12 13.00
18-12 11.00

18-12 16.30

Moderamen
Bidden met de Bijbel:
christelijke meditatie
uur
VoiceMail
uur
Kerstviering Gemeentediaconaat
uur
Oecumenische dienst
Pastor F. Litjens en ds. G. van de Meeberg,
voor de dienst is er koffie drinken
uur
Kinderkerstfeest

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

Wie hoopt kan blijven wachten,
al weet hij niet hoe lang.
Want buiten zijn gedachten
komt nu al iets op gang.

Woord
de Bijbel, gelezen, gezongen, uitgelegd en verkondigd

Gebed
Schriftlezing: Micha 5: 1-4a
en 3

We zingen lied 498 : 1

Gelezen en gezongen Evangelielezing:
Schriftlezing: Lucas 1 : 39-46a: "... en Maria zei:"
Gezongen Schriftlezing: (als een met Maria gezongen geloofsbelijdenis):
Lied 157a : 1 (allen), 2 (vrouwen), 3 (mannen) en 4 (allen).

Lezing van de brieven: Jacobus 5:7-10
We zingen: Lied 441 : 1
Uitleg en Woordverkondiging
We zingen: Lied 473

Antwoord

Kids in Actie met Duif Rainbow
Tijdens advent en kerst vraagt Duif Rainbow onze aandacht voor het
dagelijks leven van gehandicapte kinderen op het platteland in Pakistan.
Kerk in Actie steunt partnerorganisatie NOAD en roept de kinderen in
Nederland op om hen te helpen met de actie “Geef Liefde!”. Bij de
uitgang van de kerk staat een Rainbow spaarpot om het project te
steunen tijdens advent en kerst. Helpen jullie ook mee om te steunen met
een vrijwillige bijdrage?

Gebeden en gaven

De Gebeden
Dankgebed - voorbeden - stil gebed
v.:
... zo bidden wij, zingend:
g.:
Lied 333 (telkens 1x gezongen zonder herhaling)
v.:
...
de gebeden worden besloten met een gezamenlijk gesproken Onze Vader
Inzameling van de gaven
De kinderen komen terug uit de kinderdienst
De afbeelding wordt op de ster geplakt
Slotlied (beeldgedicht): Lied 518 : 1 en 2
Wegzending en Zegen
Orgelspel
************************************************************
Kerstkaarten 2016 liggen klaar voor verspreiding
In de kerkbrief van 30 oktober vroeg het moderamen aan u/jullie om ideeën
voor een afbeelding op onze kerstkaart. Wij kregen daar zes reacties op, nog
bedankt daarvoor. Onze keuze viel op een foto ingezonden door Selma de
Fouw. Helaas was daar geen origineel meer van voorhanden, maar op grond
van dit voorbeeld is er een nieuwe foto gemaakt. En die afbeelding staat nu
op de kerstkaart 2016. Vriendelijk verzoek aan u/jullie om vandaag weer
een stapeltje kerstkaarten en kerstkranten mee te nemen met het verzoek om
die deze week te verspreiden. Alvast bedankt voor de medewerking.
Met vriendelijke groet, Leo Kranenburg

Kinderdienst Adventsproject “Maak het mee!”
Vanochtend op 3e advent hebben we het over Jakobus, die schrijft: “Heb
geduld tot de Heer komt”. Het thema bij de kinderen gaat dan ook over
“wachten”.
Kinderkerstfeest zondag 18 december om 16.30 uur
Volgende week zondag is het alweer zover, dan vieren we in onze kerk
Kinderkerstfeest om 16.30 uur met als thema “Maak het mee!”, dat
aansluit op het adventsproject. Het Kinderkerstfeest duurt een klein uur
en we zullen samen zingen, muziek maken, luisteren en het kerstverhaal
beleven. Kom je dit feest met ons meevieren? Neem je familie, vrienden,
vriendinnen, kennissen of klasgenootjes gezellig mee! Na afloop staat er
weer heerlijke warme chocolademelk voor jullie klaar. Gezellig tot
volgende week zondag!
Namens de kinderdienstleiding, Petra Mendrik
ZATERDAG 17 DECEMBER kerstviering Gemeentediaconaat
De Kerstviering van ons diaconaat zal opgeluisterd worden door de
fluitgroep “Xenion” uit Haarlemmermeer; Hans Jütte zal ons op het
orgel begeleiden en ds. Gert van de Meeberg vertelt een Kerstverhaal.
De aanvang is 15.00 uur met thee en lekkers. De Kerstviering begint om
15.30 uur in de kerk. We sluiten de viering af met een
Kerstbroodmaaltijd. Het einde van de maaltijd is ca. 19 uur.
Iedereen oud of jong is van harte welkom op onze Kerstviering. Indien
nodig kunt u gehaald en/of thuisgebracht worden. Graag tot ziens op
ZATERDAG 17 DECEMBER A.S.
Een hartelijke groet namens team diaconaat: Iet, Ineke, Irma, Betsy

