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.

KERKBRIEF
Protestantse gemeente
te
Halfweg-Zwanenburg

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)
Bloemen
De bloemen van deze zondag mogen met een groet gebracht worden bij:
Mw. G.Hoogland- van der Leek, i.v.m. haar 80e verjaardag.

Agenda voor de week van 8 januari 2017
Maandag 08-01 09.00 uur
"Schoonmaakploeg".
Woensdag 11-01 20.00 uur
Verg. Moderamen.
Zondag
15-01 10.00 uur
ds. G. van de Meeberg.
Deze kerkbrief is verzorgd door Hilde Kamper .
Kijk voor meer informatie op onze website: www.protestantsekerkhalfweg.nl

Zondag, 8 januari 2017
Voorganger
Ouderling van dienst
Organist
Beamer / Geluid
Kinderdienst
Oppasdienst
Collecte

10.00 uur

nr. 1488

: ds. Engele Wijnsma
: Gerda Adolf
: Dick Meijer
: Rob Piso en Wim Lem
: aanwezig
: Anke en Geeske Kluijt
: 1e Diaconie, 2e Kerk, 3e Kerkgebouw

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.

VOORBEREIDING

Deze week een oude bekende op onze kansel

Welkom
Lied 281 : 1, 2 en 3
Bemoediging & Groet
Lied 281 : 4, 5 en 6
HET WOORD
Inleiding op de viering
Gebed van Toenadering
Lied 500 : 1 en 2
Gesprek met de kinderen
Lezing: Genesis 27 : 18 - 29
Lied 463 : 1, 2, 4 en 6
Lezing Genesis 27 : 30 - 40
Lied 103-e (driewerf)
Overdenking
Lied 1005 : 1, 2 en 4
GEBEDEN & GAVEN

Van 1 oktober 1995 – 1 oktober 2001 was ik predikant in jullie gemeente.
Na 10 jaar Edam werk ik nu al weer bijna 6 jaar in de Ruïnekerk van
Bergen (NH). Het lijkt me heel fijn om weer eens voor te gaan in jullie
midden. We gaan het hebben over het zevende gebod:”Gij zult niet
stelen!” Ik neem geen oude preek mee.  Voor mij is deze viering ook
een soort try-out voor de dienst van een week later in Bergen. Daar ben ik
bezig met een serie over de Tien Geboden. Deze ’10 Woorden’ waren
ooit gegeven als levenslessen voor de toekomst van het volk Israël.
Wij gaan kijken hoe ze ons kunnen helpen om van 2017 een gezegend
nieuw jaar te maken.
Ds. Engele Wijnsma

Lied 423
ZENDING & ZEGEN
Lied 415 : 3

Collecte
De collecte van 31 december heeft het volgende opgebracht:
Diaconie
€72,65
De collectes van 1 januari hebben het volgende opgebracht
Diaconie
€102,45
Kerkenwerk
€75,65
Gebouw
€61,65

