40-dagentijd, thema Sterk en Dapper
In de komende weken tot Pasen zal er elke week een speciale collecte
gehouden worden voor Kerk in Actie om mensen die sterk en dapper
verder willen gaan financieel te helpen.
Vandaag wordt onze steun gevraagd voor gezinnen in Guatemala. Red
Paz is een kleine organisatie in Guatemala die zich inzet voor een
vreedzame samenleving. Guatemala kent veel criminaliteit en corruptie.
Conflicten worden vaak opgelost met geweld. Daarnaast is de sociale en
economische ongelijkheid groot.
Red Paz geeft cursussen aan mensen die conflictsituaties binnen
gezinnen, gemeenschappen en kerken op willen lossen. Deze cursussen
variëren van 'conflict oplossen' en 'goed burgerschap' tot 'mensenrechten'
en 'spiritualiteit'. De Bijbel speelt hierbij een belangrijke rol. Na het
volgen van een cursus zijn de cursisten in staat om conflicten in de
samenleving en de oorzaken daarvan te herkennen en hier passend op te
reageren.
Helpt u mee deze inzet voor vrede waar te maken? Hartelijk dank !
Namens onze ZWO-werkgroep, Adrie Mendrik
Bloemen
De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij:
Dhr. en Mw. H. Groothuis-Smit, i.v.m. hun 55 jarig huwelijk.
Mw. H. Tangenberg-Dol, , i.v.m. haar 85e verjaardag.

Agenda voor de week van 12 maart
woensdag 15 -3 20.00 uur
InterNos/Hosanna
donderdag 16-3 19.00 uur
AVHZ
19.45 uur
Consistorie vergadering
vrijdag
17-3 10.15 uur
Verg. Comm. Eredienst
20.00 uur
Voice Mail
zondag
19-3 10.00 uur
Ds. G. van de Meeberg
Na de dienst verkoop WOB artikelen

KERKBRIEF
Protestantse gemeente
te
Halfweg-Zwanenburg

Biddag voor gewas en arbeid
Zondag, 12 maart 2017
Voorganger
Ouderling van dienst
Organist
Beamer / Geluid
Kinderdienst
Oppasdienst
Collecte

10.00 uur

nr. 1497

: Ds. Gert van de Meeberg
: Cora Gerritse
: Arjen de Jong
: Rob Piso en Wim Lem
: aanwezig
: Grietje Monster
: 1e KIA (voorjaarszendingsweek), 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 Hilde Kamper.
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 65: 1, 5, 6 (=Psalm 65)
• Inkeer, Bemoediging en Groet
• Gezongen gebed om ontferming: Om bloesem aan de bomen, vers 1, 2, 3
(melodie: Lied 910; tekst: A.F. Troost)
1. Om bloesem aan de bomen, om overvloed aan vrucht,
om vissen in de stromen, om vogels in de lucht,
om volle korenaren, om akkers wuivend graan,
om voedsel uit de aarde roepen wij, Heer, U aan!
2. Om water op het droge, om groei in de woestijn,
om doorzettingsvermogen voor wie mistroostig zijn,
om werk voor werkelozen, om toekomst, hier en nu,
om hulp voor hulpelozen roepen wij, Heer, tot U!
3. Om goedheid die kan delen, om brood dat breken kan,
om vrede voor zovelen, om land voor alleman,
om gulheid die kan geven, om eigen ommekeer,
om mededeelzaam leven bidden wij U, o Heer!
• Woord van belofte en leefregel: Deuteronomium 28: 1-6, 8 (NBV)
• Om bloesem aan de bomen, vers 4
4. Om hoop, geloof en liefde, om vrijheid en om recht –
dat eindelijk geschiede al wat Gij hebt voorzegd:
uw rijk, Heer, laat het komen, uw wil alom gedaan,
dan zal aan alle bomen de bloesem opengaan!
HET WOORD
• Gebed voor de opening van het Woord
• Bijbellezing: Matteüs 15: 21-28 en 29-39 (NBV)
• Lied 392 op melodie van Lied 778
• Uitleg en verkondiging
• Orgelspel, Lied 880, organist speelt eerst voor

GEBEDEN EN GAVEN
• Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
• Collecte; de kinderen komen terug uit de kinderdienst
TOT SLOT
• Lied 863: 1, 4
• Zegen
• Lied 863: 5, 6
• Orgelspel.

Meeleven
Dhr. De Waardt heeft in korte tijd twee keer in het ziekenhuis gelegen.
Inmiddels is hij weer thuis. We wensen hem een rustige en stabiele tijd
toe.
Simone Groothuis-van Beek is onlangs geopereerd. De operatie is goed
gegaan en we wensen haar een spoedig herstel toe. Ook haar man Wim
Groothuis heeft in het ziekenhuis gelegen, maar dit was onverwacht.
Gelukkig gaat het weer goed met hem. We groeten hen beiden en wensen
hen het goede toe.
Met hartelijke groet, ds. Gert van de Meeberg.

Bazaar nieuws
Woensdag ochtend 15 maart beginnen wij weer met het inzamelen van
spullen en boeken.
U kunt de spullen brengen van 9.30 tot 10.30 uur. Wij nemen geen
telefoons, radio's, televisies, computers, printers, vervuild en kapotte
spullen aan. Meer over de bazaarcommissie kunt u lezen in het kerkblad
van April.
Namens de bazaarcommissie, Margreet Smit.
Collecte
De collecte van 5 maart heeft opgebracht:
Wereldgebedsdag €403,72

