Zondagmiddagconcert 12 februari: Spaanse passie in onze kerk
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

KERKBRIEF
Protestantse gemeente
te
Halfweg-Zwanenburg

5 februari : Werelddiaconaatszondag
Volgende week zondag zal de collecte bestemd zijn voor Noord-Molukse
boeren. Zij staan bekend om het op de markt brengen van nootmuskaat. Er
zijn echter problemen ontstaan. Met onze financiële hulp kunnen zij het
beter krijgen. Tijdens de dienst op de 5e februari hoort u hier meer over.
Van harte aanbevolen !
Na de kinderdienst zullen de spaardoosjes weer opgehaald worden. Zet u ze
vast klaar ? Dank u wel.
Namens onze werkgroep, Adrie Mendrik
Bloemen
De bloemen uit deze dienst mogen gebracht worden bij:
Mw. W. van Vark-Leijding
Dhr. en Mw. Hubert- Wiersma, Verzorgingshuis "De drie hoven",
Amsterdam.
Plastic dopjes sparen
De katholieke kerk is met deze actie gestopt. Wij gaan gewoon door. Meer
informatie daarover kunt u later lezen in het kerkblad van maart.

De agenda voor de week van 29 januari
Woensdag
01-02 20.00 uur
Internos-Hosanna.
Vrijdag
03-02 20.00 uur
"Voicemail".
Zondag
05-02 10.00 uur
ds. R.J. Bakker uit Amsterdam,
Werelddiaconaat
Deze kerkbrief is verzorgd door Hilde Kamper.
Vanaf volgende week zal Cora Gerritse de kerkbrief verzorgen.
Kijk voor meer informatie op onze website: www.protestantsekerkhalfweg.nl

Zondag, 29 januari 2017
Voorganger
Ouderling van dienst
Organist
Beamer / Geluid
Kinderdienst
Oppasdienst
Collecte

10.00 uur

nr. 1491

: Ds. Gert van de Meeberg
: Cora Gerritse
: Arjen de Jong
: Marthe en Hanne Kluijt
: aanwezig
: Cora Gerritse
: 1e : Diaconie, 2e Missionair werk en kerkgroei,
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
• Orgelspel
• Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
• Psalm 139 (Psalmberijming 2015)
1. U kent mij, Heer, en U ontwart
al de geheimen van mijn hart.
U ziet mij thuis en onderweg,
terwijl U opvangt wat ik zeg.
Ja, zelfs onuitgesproken zinnen
neemt U al waar bij mij vanbinnen.
5. Vernuftig ben ik gecreëerd,
door U met aandacht geboetseerd.
Ik prijs U, Heer, omdat ik weet
hoe wonderbaarlijk U dat deed.
U wilde toen al voor mij zorgen;
niets van mij was voor U verborgen.
8. Mijn hartsgeheimen leg ik, Heer,
volkomen eerlijk voor U neer.
Toets alles wat ik denk en zeg
en neem het schadelijke weg.
Doorgrond mij God, en toets mijn leven;
wil mij voor eeuwig richting geven.
• Inkeer, Bemoediging en Groet
• Afkondiging van overlijden; na moment van stilte nemen we plaats
• Lied 116: 1, 3 (=Psalm 116: 1, 3)
• Gebed om ontferming
• Lied 303
HET WOORD
• Gebed om de heilige Geest
• Kinderen gaan naar de kinderdienst
• 1e Bijbellezing: Matteüs 4: 12-22 (NBV) • Lied 531: 1
• 2e Bijbellezing: Matteüs 9: 9-13 (NBV) • Lied 531: 2, 3
• Uitleg en verkondiging
• Orgelspel, daarna Gezang 463 (Liedboek 1973)

GEBEDEN EN GAVEN
• Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
• Collecte; de kinderen komen terug uit de kinderdienst
TOT SLOT
• Lied 885
• Zegen, gezongen Amen: Lied 431c
• Orgelspel.
Meeleven
- Mevr. Van Vark is al een tijdje aan het tobben met haar gezondheid.
Eerst had ze haar pols gebroken en toen dat geheeld was, maakte ze een
lelijk harde val, waardoor ze opnieuw veel thuis moet zijn en rust moet
houden. We wensen haar sterkte en beterschap toe.
- Dhr. en mevr. Hubert zijn sinds 20 januari verhuisd naar
Verzorgingshuis De Drie Hoven in Amsterdam. Mevr. Hubert had in het
ziekenhuis gelegen en daarbij werd steeds duidelijker dat terug naar huis
gaan geen optie meer was. Gelukkig konden ze samen een nieuwe
woonplek vinden in Amsterdam, al zal het wel wennen zijn om nu zo
‘ineens’ daar te wonen. We hopen dat ze een goede en stabiele tijd
tegemoet gaan.
- Mevr. Van Staaveren-Lammerts heeft afgelopen week in het
ziekenhuis gelegen en een nieuwe knie gekregen. Inmiddels is ze weer
thuis. We wensen Els sterkte toe bij de revalidatie.
Met vriendelijke groet, ds. Gert van de Meeberg.
Collecte
De collecte van 22 januari heeft het volgende opgebracht:
Raad van kerken ivm catechese en educatie: €299,45

