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 Heleen Broerse
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Bloemen
De bloemen mogen met een groet gebracht worden bij:
Dhr. L. van Andel, i.v.m. zijn 80e verjaardag.
Dhr. M. Vlasveld, i.v.m. zijn 80e verjaardag.
Agenda voor de week van 15 januari 2017
Maandag
16-01 19.30 uur
Verg. comm. zondagmiddag concerten.
20.00 uur
Verg. Kerkrentmeesters.
Woensdag
18-01 20.00 uur
Internos/Hosanna.
Vrijdag
20-01 20.00 uur
Voicemail.
Zondag
22-01 10.00 uur
ds. G. van de Meeberg en pastor
F. Litjens. Oecumenische dienst
in de Protestantse Kerk.
11.00 uur

WOB winkel

WOB winkel
Volgende week zondag zal na de dienst de WOB-winkel weer voor u klaar staan.
Van harte bij u aanbevolen.

Zondag, 15 januari 2017
Voorganger
Ouderling van dienst
Organist
Beamer / Geluid
Kinderdienst
Oppasdienst
Collecte

10.00 uur

nr. 1489

: ds. G. van de Meeberg
: Annelies Klokman
: Arjen de Jong
: Onno Bart
: aanwezig
: Ingrid en Marit Reemer
: 1e Diaconie, 2e Oecumene, 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.

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

VOORBEREIDING
• Orgelspel
• Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
• Lied 136: 1, 2, 12, 13 (=Psalm 136)
• Inkeer, Bemoediging en Groet
• Afkondiging van overlijden; na moment van stilte nemen we plaats
• Gebed om ontferming
• Lied 216
HET WOORD
• Gebed om de heilige Geest
• Kinderen gaan naar de kinderdienst
• Lied 333 (organist speelt eerst voor)
• Bijbellezing: Johannes 2: 1-12 (NBV)
• Lied 526: 3, 4
• Uitleg en verkondiging
• Orgelspel, daarna Lied 791: 1, 2, 5, 6
GEBEDEN EN GAVEN
• Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
• Collecte; de kinderen komen terug uit de kinderdienst
TOT SLOT
• Lied 793
• Zegen
• Lied 425
• Orgelspel.

Meeleven
Zoals u weet verblijven Lammert en Janny de Waardt beiden in
Verpleeghuis ‘De Die’ in Amsterdam-Noord. Ze missen ons en ik denk
dat het fijn is als u hen een hart onder de riem steekt met een mooie kaart.
Ze verblijven op aparte afdelingen – dat komt door de omstandigheden – ,
maar als u een kaart stuurt naar de kamer van dhr. De Waardt, dan komt
het goed. Dit is het adres: Verpleeghuis ‘De Die’, t.a.v. dhr. en mevr. De
Waardt, kamer 3720, Loenermark 900, 1025VR Amsterdam-Noord .
We bidden hen Gods nabijheid toe.
ds. Gert van de Meeberg
Collecte
De collectes van 8 januari hebben het volgende opgebracht:
Diaconie:
€161,00
Kerkenwerk:
€117,75
Gebouw:
€100,70
Uitnodiging van de Zonnebloem
we beginnen het nieuwe jaar met een gezellige kienmiddag met leuke
prijsjes. Aanstaande woensdag 18 januari in de Olm.
we beginnen om 13.30 uur zaal open 13.00 uur.
Komt U ook? heeft U vervoer nodig dan Ellen bellen tel. 020 497 2287.
we wensen iedereen een gezond 2017.
de vrijwilligers van de Zonnebloem
Kerkbalans 2017 zal worden ingeluid op 21 januari om 13.00 uur.
Actie Kerkbalans 2017 gaat oorverdovend van start. Op zaterdag 21
januari doen Ernst en Bobbie (bekend van televisie) samen met
honderden kinderen een recordpoging klokluiden op het Domplein in
Utrecht. Het record is gebroken als zo'n 300 kinderen tien minuten lang
een klokje laten klinken.
De recordpoging is onderdeel van het Landelijk Inluidmoment van de
actie Kerkbalans. Direct na de recordpoging klinken om 13.00 uur de
klokken van de kerk op het plein, en van andere kerken in de stad.
Tegelijkertijd klinken door heel Nederland in meer dan 100 steden en
dorpen kerkklokken, als start van de grootste fondsenwervende actie van
Nederland. Wij zullen daar ook aan meedoen. Deze klokken luiden de
actie Kerkbalans 2017 gezamenlijk in.

