Lunch na de dienst op 29 januari
Hebt u zich al aangemeld voor de lunch van aanstaande zondag?
Graag hoor ik dat voor woensdag 25 januari, zodat ik kan bekijken wat er
nodig is. Tot nu toe is het aantal aanmeldingen te klein om de lunch door te
laten gaan. U bent van harte uitgenodigd deel te nemen en om eventueel iets
lekkers te bereiden. Aanmelden graag Heleen Broerse
Hartelijke groet, Heleen (Broerse)

KERKBRIEF

Zondagmiddagconcert 12 februari: Spaans ‘Claxo Duet’
In de serie Zondagmiddagconcerten in onze kerk staat op 12 februari het
‘Claxo Duet’ op het programma. Het Claxo Duet bestaat uit twee Spaanse
muzikanten: klarinettist Desirée Riera en saxofonist Juan Plácido. Het duo
speelt klassieke en modernere werken van onder andere Bela Kovacs,
Gordon Lewin en Francis Poulenc. Het concert begint om 14.30 uur, duurt
ongeveer een uur en de entree bedraagt 7,50 euro inclusief een drankje na
afloop. In het Kerkblad van februari leest u meer over dit virtuoze
Zondagmiddagconcert. Van harte aanbevolen.
Namens de Commissie Zondagmiddagconcerten, Ben Broerse
Collecte

De collectes van 15 januari hebben opgebracht
Diaconie: €84,85 Oecumene: €75,60 Gebouw: €75,95
Actie Kerkbalans 2017
De komende week gaat de actie Kerkbalans van start. Het thema is
dit jaar ‘mijn kerk verbindt’. We hopen dat u, net als voorgaande jaren,
positief zal reageren. Want alleen als iedereen bijdraagt kunnen we de kerk
in balans houden.
Namens de kerkrentmeesters, Cora Gerritse
Bloemen

De bloemen uit deze dienst mogen gebracht worden bij:
Mw. A.Verbeek-van Beem, ,Zwanenburg
Mw. Wakker, Zwanenburg
Agenda voor de week van 22 januari 2017
Woensdag
25-01 20.00 uur
verg. Kerkenraad.
Zondag
29-01 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

Oecumenische dienst
Zondag, 22 januari 2017
Voorganger
Ouderling van dienst
Organist
Pianist
Beamer / Geluid
Kinderdienst
Oppasdienst
Collecte

10.00 uur

nr. 1490

: Pastor F. Litjens en ds. G. van de Meeberg
: Heleen Broerse
: Dick Meijer
: Dick Marcus
: Robert Reemer en Wim Lem
: aanwezig
: Cora Gerritse
: 1e : Raad van Kerken

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: VERZOENING
VOORBEREIDING
• Pianospel
• Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
• Lied 975: 1, 2, 3 op melodie van ‘Vreugde, vreugde, louter vreugde’, met orgel
• Inkeer, Bemoediging en Groet
• Afkondiging van overlijden; na moment van stilte nemen we plaats
• Inleiding op het thema van deze viering
• Lied 886: 1 & Opwekkingsliederen, nr. 136: 2 met orgel
1. Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart, U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn, U laat nooit alleen.
Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe.
2. Abba, Vader, laat mij zijn, slechts voor U alleen.
Dat mijn wil voor eeuwig zij d’uwe en anders geen.
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer. Laat mij nimmer gaan.
Abba, Vader, laat mij zijn, slechts van U alleen.
• Gebed om ontferming
• Glorialied: Gezangen voor liturgie, nr. 562 melodie: Lied 868, met orgel
1. Zingt God de Heer, de almachtige Koning, ter ere.
Hij zal zijn volk als een Herder in liefde regeren.
Laat ons tezaam prijzen zijn heilige Naam,
nooit zal de vijand ons deren.
2. Looft God de Heer, die barmhartig ons leidt alle dagen,
die ons op adelaarswieken ten hemel zal dragen,
en die behoudt ieder, die op Hem vertrouwt
in alle tijden en plagen.
3. Dank aan de Herder, die zorgzaam en wijs ons wil leiden,
die ons gezondheid geeft, vriendschap en gunstige tijden,
in alle nood biedt Hij ons daag’lijks zijn Brood
en schenkt ons kracht om te strijden.
4. Voor U, Drieëne God, zingen wij dankbaar tezamen
heel het heelal brenge eer aan Uw heilige Name,
engelen Gods, buigt u voor Hem, onze rots,
die ons standvastig maakt. Amen.

HET WOORD
• Gebed om de heilige Geest
• Kinderen gaan naar de kinderdienst
• 1e Bijbellezing: 2 Korintiërs 5: 14-20 (NBV)
• Lied 118: 1, 8 (=Psalm 118) met orgel
• 2e Bijbellezing: Matteüs 5: 23-26, 43-48 (NBV)
• Lied 339A organist speelt eerst voor
• Overweging
• Pianospel
• Lied 686 met orgel
GEBEDEN EN GAVEN
• Dankgebed, voorbeden en intenties, stil gebed
• Gezongen Onze Vader (melodie: ‘I don’t know how to love Him’)
We zingen met de vleugel, pianist speelt eerst voor
Onze Vader in de hemel, laat ons allen tesamen
gelukkig zijn, tevreden zijn,
met wat U ons geeft, met al wat leeft,
ja, laat dat toch zo zijn, laat dat zo zijn.
Onze Vader in de hemel, geef toch daaglijks ons brood
aan iedereen, niemand alleen.
En vergeef mijn schuld, zoals ik dat moet
aan and’ren hun schuld vergeef, hun schuld vergeef.
Vader zend Uw Geest naar de mensen hier
maak ons als Uw zoon, die ons leerde dat
wij moeten houden van elkaar, houden van elkaar.
Onze Vader in de hemel, laat ons allen tesamen
gelukkig zijn, tevreden zijn,
met wat U ons geeft, met al wat leeft.
Ja, laat dat toch zo zijn, laat dat zo zijn.
• Collecte en pianospel
• De kinderen komen terug uit de kinderdienst
TOT SLOT
• Lied 416: 1, 2, 3 met orgel
• Lied 416: 4 met orgel

• Zegen
• Orgelspel.

