De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij:
verjaardag
Mw. E. van Staaveren - Lammerts, Piersonstraat 1
De collectes van 29 januari hebben het volgende opgebracht:
Diaconie € 109,80, Missionair werk en kerkgroei € 99,25,
Kerkgebouw € 82,90
Staat het Zondagmiddagconcert in uw agenda?
In de serie Zondagmiddagconcerten in onze kerk staat op 12 februari het
‘ x Du ’ p
p g
H
x Du b
u
Sp anse
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

Zondag, 5 februari 2017
De agenda voor de komende week
Maandag
06-01 19.30 uur
Inleveren enveloppen
Kerkbalans
19.30 uur
Verg. Zondagmiddagconcerten
Dinsdag
07-01 10.30 uur
Bijbeluur, kerk
Woensdag
08-01 20.00 uur
Moderamen
Donderdag 09-01 19.45 uur
Consistorie
Zondag
12-01 10.00 uur
ds. Gert van de Meeberg
14.30 uur
Zondagmiddagconcert
Deze kerkbrief is verzorgd door Cora Gerritse.
Kijk voor meer informatie op onze website: www.protestantsekerkhalfweg.nl

Voorganger
Ouderling van dienst
Organist
Beamer / Geluid
Kinderdienst
Oppasdienst
Collecte

10.00 uur

nr. 1492

: Ds. R.J. Bakker
: Grietje Monster
: Hans Jütte
: Rob Piso en Wim Lem
: aanwezig
: Marije Smit
: 1e KiA Werelddiaconaat,
2e Catechese& educatie,
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: Praeludium Opus 52, M. Brosig
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
Psalm 81: 1 en 4
Bemoediging en Groet
Psalm 81: 11 en 14
Gebed om ontferming
Loflied: Gezang 723: 1 en 2
HET WOORD
Gebed om de Heilige Geest
Kinderen gaan naar de kinderdienst
Eerste lezing: Jesaja 43: 14 t/m 21
Psalm 65: 5 en 6
Tweede lezing: Marcus 4: 26 t/m 29

Collecte
Dankgebed-voorbeden-stil gebed-Onze Vader

Gezang 625: 1 t/m 3
organist speelt een keer voor

Preek
Orgelspel: Prélude uit Prélude, Fuge & Variation, C. Franck
Gezang 764: 1, 4, 5 en 6
De kinderen komen terug
GEBEDEN EN GAVEN
Gesprek over de spaardoosjes en ophalen door de kinderen
Toelichting op de collecte voor het Werelddiaconaat
Zingen: Wij delen geloof

TOT SLOT
Gezang 871: 1 en 3
Zegen met gezongen amen
Orgelspel: Improvisatie over het lied Wij delen geloof
Meeleven
Mevr. Malipaard-Olij mocht afgelopen maandag weer naar huis. De
behandeling in het ziekenhuis was goed gegaan en het gaat gelukkig ook
goed met haar. Fijn dat u weer thuis bent.
Dhr. De Waardt is sinds afgelopen vrijdag verhuisd naar Eigen Haard,
kamer 23. Het is fijn dat hij weer terug is in zijn vertrouwde omgeving,
maar tegelijk is het moeilijk dat zijn vrouw Janny nog in ‘d D ’ moet
blijven. We wensen hen beiden sterkte toe.
Met vriendelijke groet, ds. Gert van de Meeberg
Bijbeluur: 7/ 14/ 21 februari
We gaan weer samen Bijbellezen! Komt u ook? Het is heel laagdrempelig: we drinken koffie en lezen de Bijbeltekst die op het rooster
staat voor de komende zondag. Daarna gaan we daarover met elkaar in
gesprek. De data en tijd: dinsdag 7/ 14 / 21 februari, telkens van
10.30 uur tot 11.30 uur, in onze kerk. U hoeft zich niet op te geven en
ook voor één bijeenkomst mag je aanschuiven. Van harte welkom, tot
dinsdag!
ds. Gert van de Meeberg

