Geef liefde aan kinderen met een handicap in Pakistan
Op 1e kerstdag is de eerste collecte bestemd voor bovengenoemde kinderen.
De afgelopen weken kon u voor dit doel al meedoen door een bijdrage te
doen in duif "Rainbow", het project van de kinderdienst. U zult ook nog een
folder ontvangen, waarin u hier nog meer over kunt lezen. We hopen op een
prachtig resultaat. Namens onze commissie, Adrie Mendrik

KERKBRIEF

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?
Kinderdienst Adventsproject “Maak het mee!”
Vanochtend gaat het bij het adventsproject over de “J” van Jozef en het gaat
erover dat het goed komt. De afbeelding op de ster zal worden opgeplakt na
het zingen van het adventsprojectlied.
Er is vanochtend geen kinderdienst, maar de kinderen blijven in de kerk.
Kinderkerstfeest vanmiddag om 16.30 uur
Vanmiddag is het 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 vanmiddag!
De kinderdienstleiding
Bedankt
We hebben de bloemen gekregen op 4 december. Heel hartelijk bedankt.
We hebben er lang plezier van gehad. Ook het gezellige gesprek met degene
die ze kwamen brengen.
De hartelijke groeten van Berend en Ria Joustra
Deze kerkbrief is verzorgd door Cora Gerritse.
Kijk voor meer informatie op onze website: www.protestantsekerkhalfweg.nl
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: Pastor F. Litjens en ds. G. van de Meeberg
: Odyssee, o.l.v. Addy Alberts
: Addy Alberts
: Annelies Klokman
: Rob Piso en Wim Lem
: vandaag niet
: Gerda van de Heuvel en Marit Parlevliet
: Raad van Kerken

Voor de dienst (vanaf 10 uur) 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.

Thema: Het Licht breekt door
***
Pianospel
Als voorgangers en kerkenraad binnen zijn,
zingt het koor: All bells in paradise
Samenzang met koor: Lied 444 – Nu daagt het in het oosten (Liedboek 2013)
***
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
Samenzang, staande: Lied 452 – Als tussen licht en donker (Liedboek 2013)
Inkeer, bemoediging en groet (daarna nemen we plaats)
Adventsproject ‘Maak het mee’ voor de kinderen en
projectlied voor deze zondag; de kinderen blijven vandaag in de kerk
Melodie: “Nu daagt het in het Oosten” (Lied 444, tekst: Erik Idema)
Een ster laat mensen weten:
De hemel helpt je hopen
de nacht gaat snel voorbij.
met woorden in de nacht.
God zal ons niet vergeten,
Houd dan je oren open,
Hij houdt van jou en mij.
want God wekt nieuwe kracht.
Gebed

Koor: Break forth
***
Een kind steekt de eerste kaars aan
1e lezing: Kerstmis 2016 (Jacqueline Roelofs – van der Linden)
Koor: Hoe ver is de nacht
***
Een kind steekt de tweede kaars aan
2e lezing: Jesaja 9: 1-6 (Bijbel in Gewone Taal)
Koor: Tastend langs de wand
***
Een kind steekt de derde kaars aan
3e lezing: Psalm 139: 1-12 (Bijbel in Gewone Taal)
Samenzang: Lied 286 – Waar de mensen dwalen in het donker (Liedboek
2013)

***
Een kind steekt de vierde kaars aan
4e lezing: Onze situatie in een ander licht (Anselm Grün)
Samenzang: Lied 481 – Hoor, de engelen zingen d’eer (Liedboek 2013)

***
Gebeden en oecumenisch Onze Vader
Vredeswens: We wensen elkaar de vrede van Christus
Samenzang met koor: Dona nobis pacem, we zingen in canon, de
dirigent legt uit en geeft aanwijzingen wie wanneer zingt
***
Collecte, orgelspel
Koor: Love shine a light
Slotwoord
Samenzang: Lied 496 – Een ster ging op uit Israël (Liedboek 2013)
We gaan staan
Zegen
We nemen plaats, Odyssee zingt: Kerstmedley
************************************************************
De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij:
Dhr.en mevr. van Ojik, i.v.m. hun 55 jarig huwelijk
Dhr. en mevr. Rens, Zwanenburg
De collectes van afgelopen week hebben opgebracht:
Diaconie - € 90,50, Kerk - € 84,95, Gebouw/akoestiek - € 69,05
Agenda voor de komende week
Woensdag 21-12 20.00 uur
Vrijdag
23-12 20.00 uur

InterNos/Hosanna
VoiceMail

Welkom in de Kerstdiensten in de Protestantse Kerk
18 december, 16.30 uur: Kinderkerstfeest, voor jong en oud!
Kom je vanmiddag ook?
20 december, 19.30 uur: Kerstviering voor ouderen, in Eigen Haard
24 december, 22.00 uur: Kerstnachtdienst met mooie muziek en
bekende samenzang
25 december, 10.00 uur: Kerstmorgendienst, m.m.v. koor VoiceMail
Welkom in de Kerstdiensten van de RK parochie
24 december, 19.30 uur: Kerstevent, Mediorkoor Voices, in SugarCity
(toegang: €5,00 p.p.; kinderen t/m 14 jaar: €2,50 p.p.)
24 december, 22.00 uur: Kerstnachtviering, met gemengd koor
Sint Caecilia, in SugarCity
25 december, 11.00 uur: Eucharistieviering, in Kerkruimte
26 december, 09.30 uur: Eucharistieviering, in Haarlemmerliede

