Bedankt
Wij willen u en jullie allemaal hartelijk bedanken voor alle felicitaties,
bloemen, kaarten en goede wensen bij ons 60-jarig huwelijk. Het was voor
ons een onvergetelijke dag, mede door dit alles. Nogmaals hartelijk dank,
Kees en Tinie Oostwouder

KERKBRIEF

Collectes
De collectes van 26 februari hebben opgebracht
Diaconie
€117,35
Kerkenwerk
€110,30
Gebouw
€93,35
Bloemen
De bloemen uit deze dienst mogen gebracht worden bij:
Dhr. G. van Houwelingen.
Mw. T. de Jong.
Agenda voor de week van 5 maart 2017
Maandag
06-03 9.00 uur
Kerk schoonmaken.
Woensdag
08-03 20.00 uur
Verg. Moderamen.
Vrijdag
10-03 20.00 uur
VoiceMail.
Zondag
12-03 10.00 uur
ds. Gert van de Meeberg.

Oecumenische dienst : thema EERLIJK?
Zondag, 5 maart 2017
Voorganger
Ouderling van dienst
Organist
Koor
Beamer / Geluid
Kinderdienst
Oppasdienst
Collecte

Deze kerkbrief is verzorgd door Hilde Kamper.
Kijk voor meer informatie op onze website: www.protestantsekerkhalfweg.nl

10.00 uur

nr. 1496

: Wereldgebedsdaggroep
: Grietje Monster
: Dick Meijer
: St. Caecilia o.l.v. Adriaan van Lunenborg
: Marthe en Hanne Kluijt
: aanwezig
: Marianne Kromhout
: Diverse projecten Filippijnen

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.

Een viering uit de Filippijnen, met als thema: EERLIJK?
De Filippijnse eilanden vormen een republiek in Zuidoost Azië. Het land
bestaat uit 7107 getelde grote en kleine eilanden in de Grote of Stille
Oceaan en ongeveer 1000 van deze eilanden worden permanent of tijdelijk
bewoond.
Op 8 november 2013 werden de Filippijnen getroffen door de tyfoon
Haiyan, die windsnelheden van meer dan 300 km per uur bereikte en die
met name op het eiland Leyte gigantische schade veroorzaakte. Er vielen
meer dan 4000 doden en miljoenen mensen raakten dakloos.
Godsdienst.
83% van de bevolking is rooms-katholiek en het totale aantal christenen
bedraagt 94%. De Filippijnen onderscheiden zich wat dit betreft van andere
landen in Zuidoost Azië, want daar hangt men vooral religies als de islam,
het hindoeïsme en het boeddhisme aan.
Begin 20e eeuw ontstonden er verschillende andere christelijke
geloofsrichtingen. Zo werd in 1902 door Gregorio Aglipay de Iglesia
Filipina Indepedendiente (Onafhankelijke Kerk van de Filippijnen)
opgericht. Ongeveer 1% van de bevolking behoort bij de protestantse
Iglesia ni Kristo, in 1914 opgericht door Felix Mahalo.
De moslimminderheid woont voornamelijk op de zuidelijke eilanden en
maakt in totaal 4,6% van de bevolking uit. Filippino’s van Chinese afkomst
hangen het taoïsme en het boeddhisme aan: immigranten uit India vormen
een hindoeïstische minderheid. De traditionele animistische gewoonten en
gebruiken worden nog door een kleine minderheid van de Filippino’s
aangehangen.
Collecte
Er zal gecollecteerd worden voor diverse projecten op de Filippijnen.
Na de viering nodigen wij u uit voor een kopje koffie of thee.
Namens de werkgroep, José Pijnaker en Grietje Monster

Repair Café
Repair Café Zwanenburg-Halfweg is op dinsdag 14 maart in CEA De
Hoek, Plantsoenlaan 2 (open van 13.30 tot 16.00 uur).
De reparaties zijn gratis, maar een vrijwillige bijdrage is heel welkom,
vooral voor nieuwe apparatuur.
In elk Repair Café zitten vrijwilligers klaar, die thuis zijn in elektrische
apparaten, hout- en andere klussen, naaiwerk en fietsen. Tot nu toe
scoren elektrischte apparaten het hoogst: cd- en dvd-spelers, strijkijzers,
stofzuigers, een magnetron en vooral koffiemachines. De Senseo en
Nespresso hebben vaak dezelfde klacht, zodat de vrijwilligers ervaren
zijn geworden in het repareren ervan. Senseo heeft daarvoor aan de
Repair Cafés een speciale training aangeboden.
Alle informatie over Repair Cafés in Haarlemmermeer is te vinden op de
Facebookpagina facebook.com/repaircafehaarlemmermeer.

