De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij:
Dhr. en mw. C. Oostwouder-Bosch, i.v.m. hun 60 jarig huwelijk
Dhr. J. Verhagen, i.v.m. zijn 9 verjaardag
Mw. L. van Oosterom-Vos, i.v.m. haar 94 verjaardag
Bijbeluur: aanstaande dinsdag 14 februari
Komt u aanstaande dinsdag 14 februari 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. Datum
en tijd: dinsdag 14 februari, van 10.30 uur tot 11.30 uur, in onze kerk.
Van harte welkom, tot dinsdag!
ds. Gert van de Meeberg

KERKBRIEF
Protestantse gemeente
te
Halfweg-Zwanenburg

De collectes van 5 februari hebben het volgende opgebracht:
Werelddiaconaat
€ 521,35 (waarvan spaardoosjes € 297,90)
Catechese & educatie € 78,20
Kerkgebouw € 62,60
Dank voor alle goede wensen per post of telefoon en voor de bloemen
die ik mocht ontvangen voor onze verjaardagen en mijn nieuwe knie.
Het gaat heel voorspoedig. Met hartelijke groet, Els van Staaveren
Straks in onze kerk: Spaanse passie met het ‘Claxo Duet’
Vanmiddag staat in de serie Zondagmiddagconcerten 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 in onze kerk begint straks om 14.30
uur, duurt ongeveer een uur en de entree bedraagt 7,50 euro inclusief een
drankje na afloop. Gezellig toch op z’n winterse zondagmiddag? U bent van
harte welkom en neem gerust iemand mee.
Namens de Commissie Zondagmiddagconcerten, Ben Broerse
De agenda voor de komende week
Dinsdag
14-02 10.30 uur
Bijbeluur
Woensdag
15-02 10.15 uur
Commissie Eredienst
20.00 uur
InterNos/Hosanna
Vrijdag
17-02 20.00 uur
VoiceMail
Zondag
19-02 10.00 uur
ds. G. van de Meeberg,
Heilig Avondmaal
Deze kerkbrief is verzorgd door Cora Gerritse.
Kijk voor meer informatie op onze website: www.protestantsekerkhalfweg.nl

Zondag, 12 februari 2017
Voorganger
Ouderling van dienst
Organist
Beamer / Geluid
Kinderdienst
Oppasdienst
Collecte

10.00 uur

nr. 1493

: ds. Gert van de Meeberg
: Tineke Berger
: Dick Meijer
: Onno Bart
: aanwezig
: Collen Dhliwayo en Ria Bakker
: 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
Orgelspel
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
Lied 86: 4, 5 (=Psalm 86)
Inkeer, Bemoediging en Groet
Lied 283
Gebed om ontferming
Lied 304
HET WOORD
Gebed om de heilige Geest
Kinderen gaan naar de kinderdienst
Bijbellezing: Matteüs 20: 1-16 (NBV)
Uitleg en verkondiging
Orgelspel

5. Daarom wil ik U danken dat ik zingen kan.
Dat ik U met mijn stem toch altijd loven kan.
Dat ik U in dit lied van harte danken kan.
Mijn Vader, dank U wel.
Collecte en orgelspel; kinderen komen terug uit de kinderdienst
TOT SLOT
Lied 422
gezongen Amen: Lied 431c

Zegen,
Lied 991: 1, 2, 6, 7, 8
Lied 838: 2, 3, 4

GEBEDEN EN GAVEN
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
T.g.v. het 60-jarig huwelijk van dhr. en mevr. Oostwouder,
zingen we: Liedbundel ‘Hemelhoog’, nr. 562
1. Mijn Vader, dank U wel dat U steeds bij mij bent.
Dat U al mijn gedachten en verlangens kent.
Dat U zo stil en rustig en begrijpend bent.
Mijn Vader, dank U wel.
2. Ik dank U dat Uw hand mij steeds behoedt en leidt.
Dat U mij wilt bewaren in de felste strijd.
Voor troost die U mij geeft in onzekerheid.
Mijn Vader, dank U wel.
3. Ik dank U voor de diepe vrede en de rust.
Voor vreugde en voor blijdschap en voor levenslust.
Ik dank U dat U zelf nu heel mijn leven vult.
Mijn Vader, dank U wel.
4. Mijn woorden schieten vaak zo veel te kort, o Heer.
Wat U aan mij wilt geven, dat is toch veel meer.
‘k Ervaar uw diepe rijkdom en geluk steeds meer.
Mijn Vader, dank U wel.

Orgelspel
**********************************************************
Meeleven
• Huwelijksjubileum
Vandaag is het precies 60 jaar geleden dat dhr. en mevr. Kees en Tinie
Oostwouder elkaar het ja-woord gaven. Samen met hun kinderen,
kleinkinderen en achterkleinkind, zijn zij dankbaar dat zij dit heugelijke
feit mogen vieren. In deze dienst zullen we een danklied zingen, dat ze
zelf hebben uitgekozen en zullen we in het dankgebed God danken.
Namens ons allen van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst voor
jullie beiden en voor allen die jullie lief zijn. En wat gezellig dat jullie
ons na de dienst trakteren op wat lekkers bij de koffie.
• Andere berichten
Dhr. Jaap Kromhout maakt een spannende tijd door vanwege
onderzoeken en behandelingen. Binnenkort hopen ze meer te weten en
dan is ook duidelijk wanneer er met bestralingen begonnen kan worden.
We wensen Jaap en Marianne sterkte en Gods nabijheid toe en hopen op
en bidden voor een goede uitkomst.
Met hartelijke groet, ds. Gert van de Meeberg
Kerkbalans 2017, ‘Mijn kerk verbindt’
In de afgelopen week zijn de toezeggingen van de actie Kerkbalans 2017
weer ingeleverd. De opbrengst is op dit moment € 70.369,50. Heel
hartelijk dank voor uw toezegging.
Er zijn dit jaar 301 brieven de deur uitgegaan, van 234 gemeenteleden/
gezinnen is een reactie binngengekomen. Als u uw formulier nog niet
heeft ingeleverd, kunt u dit nog steeds bij mij doen. Alvast bedankt.
Namens de kerkrentmeesters, Cora Gerritse

