KERKBRIEF
Protestantse gemeente
te
Halfweg-Zwanenburg

Het logo van Wereldgebedsdag is opgebouwd uit een aantal symbolen.
Het logo is ontworpen door een Ierse kunstenaar en is al heel lang het logo
van het Ierse comité. Sinds 1982 wordt het wereldwijd gebruikt als het
internationale logo van de Wereldgebedsdag.
Van links naar rechts is de betekenis : de cirkel is onze wereld, in gebed
geknield, vier pijlen uit alle richtingen komend als symbool voor de
mensen van goede wil uit alle windstreken van de aarde en het Keltische
kruis als vroeg-christelijk symbool.
Samengevoegd in de cirkel - het symbool van Gods altijddurende en
allesomvattende liefde - vormen zij het volledige logo.

Zondag, 26 februari 2017
Voorganger
Ouderling van dienst
Organist
Beamer / Geluid
Kinderdienst
Oppasdienst
Collecte

10.00 uur

nr. 1495

: ds. Gert van de Meeberg
: Heleen Broerse
: Arjen de Jong
: Robert Reemer en Wim Lem
: aanwezig
: Gerda v.d. Heuvel en Marit Parlevliet
: 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.
Deze kerkbrief is verzorgd door Cora Gerritse. In de maand maart verzorgt Hilde
Kamper de kerkbrief.
Kijk voor meer informatie op onze website: www.protestantsekerkhalfweg.nl

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 146: 1, 3, 4 (=Psalm 146)
Inkeer, Bemoediging en Groet
Lied 601
Gebed om ontferming
Gloria: Lied 302: 2, 3, 4

HET WOORD
Gebed om de heilige Geest
Kinderen gaan naar de kinderdienst
Bijbellezing: Lucas 18: 31-43 (NBV)
Lied 182 (organist speelt eerst voor)
Uitleg en verkondiging
Orgelspel
Lied 556: 1, 2, 3

GEBEDEN EN GAVEN
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Collecte en orgelspel
kinderen komen terug uit de kinderdienst

TOT SLOT
Zegen

Lied 575: 1, 6
Na amen: Lied 425
Orgelspel

Vakantie predikant
Van zondagmiddag 26 februari t/m 6 maart heb ik vakantie. Dinsdag 7
maart ben ik weer bereikbaar. In dringende gevallen kunt u contact
opnemen met een van onze wijkouderlingen: Grietje Monster (0235383092), Tineke Berger (020-4974785) of Gerda Adolf (020-4976219);
de predikant die waarneemt zal dan voor u gebeld worden. De berichten
voor in de rubriek ‘meeleven’ in de kerkbrief van 5 maart kunt u ook aan
een van hen doorgeven.
Hartelijke groet, ds. Gert van de Meeberg
Oecumenisch Bijbeluur in de Veertigdagentijd
We gaan samen Bijbellezen! Komt u ook? Pastor Fons Litjens en ik
nodigen u van harte uit. Het is heel laagdrempelig: we lezen samen een
Bijbeltekst die past bij de tijd voor Pasen, daarna gaan we daarover met
elkaar in gesprek.
Data en tijd: woensdag 8 en 22 maart, woensdag 5 april, 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. Tot dan!
Hartelijke groet, pastor Fons Litjens en ds. Gert van de Meeberg.
De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden
bij:
Dhr. C. Kranstauber, i.v.m. zijn 85e verjaardag
Dhr. W. Lem, i.v.m. zijn 80e verjaardag
De collectes van 12 februari hebben het volgende opgebracht:
Diaconie - € 107,70, Kerk - € 85,55, Kerkgebouw - € 66,60
De Zonnebloem heeft weer een gezellige kienmiddag woensdag 1 maart
in de Olm. De deur is om 13.00 uur open en we starten om 13.30 uur.
Komt U ook?
Voor vervoer kunt U Ellen bellen tel. 4972287.
De agenda voor de komende week
Maandag 26-02 19.30 uur
Vergadering Zondagmiddagconcerten
Woensdag 01-03 20.00 uur
Internos/Hosanna
01-03 20.00 uur
Diaconie
Vrijdag
03-03 20.00 uur
VoiceMail
Zondag
05-03 10.00 uur
Wereld gebedsdaggroep

