Meeleven
Geboortebericht
Op 15 december 2016 is geboren Michelle Henriëtte Jonker, dochter van
Renske en René Jonker en kleindochter van Yolanda en Evert Jonker. Ze
heeft als roepnaam Michelle gekregen. Vorige week hebben ze namens ons
een witte roos gekregen. Van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst!
Andere berichten
Mevr. Verbeek-van Beem heeft een paar dagen in het ziekenhuis gelegen en
is weer thuis. We wensen en bidden haar beterschap toe.
Mevr. Tangenberg-Dol verblijft op dit moment van schrijven (22/12) in het
ziekenhuis (Spaarne Gasthuis – voorheen Kennemer Gasthuis – Haarlem
Zuid). Ze heeft een ingreep aan haar been ondergaan. We hopen dat het nu
de goede kant op zal gaan en bidden haar sterkte toe.
Dhr. De Waardt heeft afgelopen week een dotterbehandeling ondergaan
aan zijn been. Op dit moment (22/12) verblijft hij nog in het ziekenhuis
(Spaarne Gasthuis, Haarlem Zuid). We hopen dat er verbetering zal
optreden en bidden hem en zijn vrouw sterkte toe in deze moeilijke tijd.
Met vriendelijke groet, ds. Gert van de Meeberg.

KERKBRIEF
Protestantse gemeente
te
Halfweg-Zwanenburg

De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij:
Mevr. Gerda Kortenoeven-Keddeman
Geef liefde aan kinderen met een handicap in Pakistan
Vanmorgen 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. We hopen op een
prachtig resultaat. Namens onze commissie, Adrie Mendrik
Deze kerkbrief is verzorgd door Cora Gerritse.
De maand januari verzorgt Hilde Kamper de kerkbrief.
Kijk voor meer informatie op onze website: www.protestantsekerkhalfweg.nl

Kerstmorgen
Zondag, 25 december 2016
Voorganger
Ouderling van dienst
Organist
Koor
Beamer / Geluid
Kinderdienst
Oppasdienst
Collecte

10.00 uur

nr. 1486

: ds. G. van de Meeberg
: Grietje Monster
: Arjen de Jong
: VoiceMail o.l.v. Dick Meijer
: Robert Reemer en Onno Bart
: aanwezig
: Ellen en Marjolein Oostwouder
: 1e KiA Kind in de Knel, 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.

Thema: Verwondering
Vóór de dienst, vanaf 9.55 uur, zingen we: Lied 476 & Lied 478: 1, 2, 4
VOORBEREIDING
Als de kerkenraad binnen is, zingen we:
Lied 483
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
Lied 477 (staande)
Inkeer, Bemoediging en Groet (daarna nemen we plaats)
Koor: All my heart this night rejoices
Aansteken van de kaarsen door één van de kinderen, daarna gedichtje
Adventsprojectlied (melodie: Lied 444, tekst: E. Idema)
Een ster laat mensen weten:
de nacht gaat snel voorbij.
God zal ons niet vergeten,
Hij houdt van jou en mij.

Nu wordt het licht geboren.
Zo kwetsbaar als een kind
laat God hier van zich horen.
De vrede overwint.

Kinderen gaan naar de kinderdienst
Gebed om ontferming
Gloria: Lied 487
HET WOORD
Gebed om de heilige Geest
Jesaja 11: 1, 2, 6-10 (Nieuwe Bijbelvertaling 2004)
Lied: Toekomstdroom (Melodie: Lied 498;
oorspronkelijke tekst: ‘Dode stronk, een twijgje zal ontspruiten’;
vernieuwde tekst: G. van de Meeberg)

1. Dode stronk, een nieuwe scheut zal groeien,
uit de dood komt leven voort.
De woestijn, het dorre zal gaan bloeien
als een roos. ‘Kom, zegt het voort!’
God heeft zich geopenbaard,
als een kind kwam Hij op aard.
2. Wolf en lam, zij liggen naast elkander,
koe en beer, zij eten samen gras.
Alles samen delen met de ander,
niemand weet meer dat er oorlog was.
God heeft zich geopenbaard,
als een kind kwam Hij op aard.

3. Jezus kom, laat ons niet langer wachten,
laat die droom niet langer droom meer zijn.
Maak een eind aan eindeloze nachten,
laat er vrede voor uw mensen zijn.
God heeft zich geopenbaard,
als een kind kwam Hij op aard.
Lucas 2: 1-7 (NBV)
Koor: Jezus Christus werd geboren
Lucas 2: 8-14 (NBV)
Koor: Ere zij God! Hij heeft naar ons omgezien
Lucas 2: 15-20 (NBV)
Lied 485, in wisselzang:
vrouwen zingen bij elk couplet de vraag ‘Zeg eens herder…’,
mannen zingen bij elk couplet het antwoord (zie beamer)
Uitleg en verkondiging
Koor: Joy to the world
GEBEDEN EN GAVEN
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Collecte en orgelspel
De kinderen komen terug in de kerk en maken de ster compleet
We zingen samen met de kinderen Ga, vertel het aan de mensen
(tekst en muziek met de beamer)

TOT SLOT
Zegen (we gaan staan)
Ere zij God (Joh. de Heer, nr. 48)
Orgelspel
*********************************************************
De collectes van afgelopen week hebben opgebracht:
Ouderenmiddag, za 17 december € 80,60
Raad van Kerken, zo 18 december € 383,02
Agenda voor de komende week
Zaterdag 31-12 19.00 uur ds. G. van de Meeberg, Oudejaarsdienst
Zondag
01-01 11.00 uur ds. G. van de Meeberg, Nieuwjaarsdienst
met aansluitend de Nieuwjaarsreceptie

