Lunch na de dienst op 29 januari.
U hebt in het kerkblad kunnen lezen dat er op 29 januari weer een lunch is
na de dienst. U bent van harte uitgenodigd deel te nemen en om eventueel
iets te maken voor die gelegenheid.
Aanmelden kan bij mij Heleen Broerse.
Opbrengst “Kids in Actie” met Duif Rainbow
Tijdens het adventsproject, het kinderkerstfeest en met kerst heeft Duif
Rainbow onze aandacht gevraagd voor het dagelijks leven van gehandicapte
kinderen op het platteland in Pakistan. We hebben met de actie: “Geef
Liefde!” in de duif Rainbow en de spaardoosjes een heel mooi bedrag
opgehaald, te weten: € 292,40. Dit bedrag zit verweven in de 1e collecte op
1e kerstdag, die ook voor dit doel bestemd is. Hartelijk dank voor jullie
vrijwillige bijdrage en steun!
Petra Mendrik Namens de kinderdienstleiding

KERKBRIEF
Protestantse gemeente
te
Halfweg-Zwanenburg

Bloemen
De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij:
-Mw. Th. van Veldhuijsen-Dankelman,.
-Mw. E. Kempe-van Gelder,.
Beide dames hebben jarenlang de wekelijkse bloemengroet geregeld.
-Mw. T. Daman-Bernhard, zij heeft lange tijd de autodienst verzorgd.

Nieuwjaarsdienst en nieuwjaarsreceptie
Agenda voor de week van 1 januari 2017
Zondag
01-01 12.00 uur
Nieuwjaarsreceptie
Zondag
08-01 10.00 uur
ds. E. Wijnsma uit Bergen.

Zondag, 1 januari 2017
Voorganger
Ouderling van dienst
Organist
Trompet
Beamer / Geluid
Kinderdienst
Oppasdienst
Collecte

11.00 uur

nr. 1487

: ds. G. van de Meeberg
: Leo Kranenburg
: Hans Jütte
: Andreas Kranenburg
: Marthe en Hanne Kluijt
: aanwezig
: Renske de Vries
: 1e Diaconie, 2e Kerk, 3e Kerkgebouw

Na de dienst zijn we van harte welkom in de kerkzaal voor een kopje
koffie, thee, een glas limonade of glühwein en een oliebol
Deze kerkbrief is verzorgd door Hilde Kamper (hildekamper@hotmail.com).
Kijk voor meer informatie op onze website: www.protestantsekerkhalfweg.nl

Wilt u gedurende de dienst uw mobiele telefoon uitzetten i.v.m. storing
aan de geluidsinstallatie.

VOORBEREIDING
• Orgelspel: Preludium & fuga (D. Buxtehude)
• Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
• Lied 513: 1, 2
• Inkeer, Bemoediging en Groet
• Lied 513: 3, 4 (daarna nemen we plaats)
• Gebed om ontferming
• Glorialied: nr. 177: 1, 2 (Evangelische Liedbundel, melodie: Gez. 257,
Liedboek 1973)
1. Halleluja, prijst de Onbegonnen’/die bij jaar noch eeuwen telt,
die de loop der wentelende zonnen /soeverein heeft vastgesteld,
die, al zouden al hun lichten doven, /licht en waarheid blijft voor wie
geloven.
Hem zij heerlijkheid en macht /nu en immer toegebracht.
2. Halleluja, dankt de milde Vader /die ons tijd van leven schenkt,
die ons in geduld en in genade /ieder jaar opnieuw gedenkt.
In het holste van de nacht der tijden /blijft zijn Vaderhand ons veilig
leiden.
Hem zij heerlijkheid en macht /nu en immer toegebracht.
HET WOORD
• Gebed om de heilige Geest
• Kinderen gaan naar de kinderdienst
• 1e Bijbellezing: Psalm 84 (NBV)
• Lied 84: 1, 4, 6 (=Psalm 84)
• 2e Bijbellezing: Matteüs 5: 1-10, 14-16 (NBV)
• Lied 838: 1, 3
• Uitleg en verkondiging
• Orgelspel: Koraalvoorspel: Das alte Jahr vergangen ist (J.S. Bach)
• Geloofsbelijdenis (staande): Lied 344
GEBEDEN EN GAVEN
• Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
• Collecte
• Kinderen komen terug uit de kinderdienst

TOT SLOT
• Lied 416: 1, 2, 3
• Zegen
• Lied 416: 4
• Orgelspel.
Aansluitend: Nieuwjaarsbijeenkomst
Meeleven
- Dhr. De Waardt mocht dinsdag 27 december het ziekenhuis verlaten.
Hij verblijft nu op de revalidatie afdeling van Verpleeghuis ‘De Die’, het
adres is: Verpleeghuis ‘De Die’, t.a.v. dhr. De waardt, Revalidatie afd.,
kamer 3720, Loenermark 900, 1025VR Amsterdam-Noord. In dit
verpleeghuis woont ook zijn vrouw, zodat ze nu weer samen zijn. We
wensen hen beiden Gods nabijheid toe en hopen op rust en stabiliteit.
- Mevr. Tangenberg is op vrijdag 30 december uit het ziekenhuis
thuisgekomen. We wensen haar een voorspoedig verder herstel toe en
hopen dat het de goede kant op zal blijven gaan.
Met vriendelijke groeten, ds. Gert van de Meeberg.
Nieuwjaarswens
Terugkijkend op de goede momenten van het jaar dat achter ons ligt, en
dankbaar voor Gods nabijheid, wens ik u en jullie allen een gezond, gelukkig en gezegend 2017. Laten we er samen een goed jaar van maken.
Hartelijke groeten, ds. Gert van de Meeberg.
Collectes
De collectes van 24 december hebben opgebracht
Diaconie €161,70; Gebouw/akoestiek €75,80
De collectes van 25 december hebben opgebracht
KiA Kinderen in de knel €645,20 *
Kerkenwerk €173,37; Gebouw/akoestiek €138,20
* inclusief geld adventsproject en kinderkerstfeest
Repair Café dinsdag 10 januari (kost een glimlach)
Defecte apparaten, kapotte spullen of kleding voor reparatie? Iedereen uit
Zwanenburg, Halfweg, Haarlemmerliede, Spaarnwoude, maar ook Badhoevedorp, Vijfhuizen en Haarlem en wijde omgeving is van harte welkom op
dinsdag 10 januari tussen 13.30 en 16.00 uur in CEA De Hoek, Plantsoenlaan 2
in Zwanenburg (zie ook Facebook-pagina van Repair Café Haarlemmermeer)

