Steun ouderen in Moldavië
Voor deze mensen is vandaag de 1e collecte.
De Bethania Christian Reliëf Association (Bethania) zet zich in om het leven van
ouderen in Moldavië te verbeteren. Veel van deze ouderen wonen in zwaar
verwaarloosde huizen zonder sanitaire voorzieningen en zonder aansluiting op de
waterleiding. Met een pensioen van nog geen twintig euro kunnen zij de minimale
maandelijkse lasten, zoals verwarming en medicijnen niet betalen. Daarnaast leven
ze vaak in een sociaal isolement.
Bethania realiseerde een dagcentrum voor ouderen in de dorpen Tintareni en
Bulboaca. Daar ontmoeten ouderen elkaar, nemen deel aan diverse activiteiten en
volgen bijbelstudies. Voor ouderen die niet naar het centrum kunnen komen heeft
Bethania een 'tafeltje-dekje' service. Op die manier krijgen zij een gezonde en
voedzame maaltijd thuis en voelen zich minder eenzaam door dit dagelijkse
bezoek. We bevelen deze collecte van harte bij u aan.
Namens onze ZWO-werkgroep, Adrie Mendrik

KERKBRIEF
Protestantse gemeente
te
Halfweg-Zwanenburg

Paasviering gemeente diaconaat op vrijdag 31 maart.
Alle oudere- en belangstellende gemeenteleden worden van harte uitgenodigd voor
deze Paasviering. Om 15.30 uur staat de thee klaar met wat lekkers, waarna we
ca.16.00 uur de kerk in gaan voor de Paasviering met als thema: "Een loflied voor
Pasen". Hierna worden we getrakteerd op weer wat lekkers, waarna de maaltijd
volgt met een heerlijke kroket. Na de maaltijd ca. 19.00 uur komt de klarinetgroep
van Allard Oud voor ons optreden met mooie passende muziek. Al met al een
mooie gelegenheid om een klein concert te beluisteren. Het einde zal ca. 20.00 uur
zijn. We hopen velen te mogen begroeten op VRIJDAG 31 MAART 15.30 uur.
Tot ziens en een hartelijke groet van Iet, Ineke, Irma en Betsy.

Bloemen
De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij:
Mw. S. Groothuis-van Beek,
Dhr. L. de Waardt.
De witte roos is voor Hidde Broerse en Ellen i.v.m. de geboorte van hun dochter
Jinthe.

De agenda voor de week van 19 maart
Maandag
20-3 20.00 uur
Verg. Kerkrentmeesters
Woensdag
22-3 10.30 uur
Oecumenisch Bijbeluur
20.00 uur
Verg. Kerkenraad
Vrijdag
24-3 20.00 uur
Voice Mail
Zondag
26-3 10.00 uur
Ds. G. van de Meeberg
Deze kerkbrief is verzorgd door Hilde Kamper.
Kijk voor meer informatie op onze website: www.protestantsekerkhalfweg.nl

3e zondag 40 dagentijd
Zondag, 19 maart 2017
Voorganger
Ouderling van dienst
Organist
Koor
Pianist
Beamer / Geluid
Kinderdienst
Oppasdienst
Collecte

10.00 uur

nr. 1498

: Ds. Gert van de Meeberg
: Annelies Klokman
: Hans Jütte
: Inter Nos/Hosanna o.l.v. Roland Bosma
: Dick Meijer
: Onno Bart
: aanwezig
: Ellen en Marjolein Oostwouder
: 1e KIA (ouderen Moldavië), 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: Preludium (Samuël de Lange Sr.)
• Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
• Lied 25: 2, 4 (=Psalm 25)
• Inkeer, Bemoediging en Groet
• Koor (K) en samenzang (A), gezongen gebed om ontferming: Lied 547: 1
(K), 2 (A), 3 (K), 4 (A), 5 (K), 6 (A)
• Genadeverkondiging: Psalm 25: 4-6, 8-10, 15a (NBV)
• Koor: Lied 598 (2 keer) Nederlandse tekst
• Wetslezing: Johannes 15: 9-17 (NBV)
• Koor en samenzang: Lied 598 (2 keer) Nederlandse tekst
HET WOORD
• Gebed om de heilige Geest
• Kinderen gaan naar de kinderdienst
• Bijbellezing: Johannes 15: 1-8 (NBV)
• Koor en samenzang: Lied 562: 1 (K), 2 en 3 (A)
• Uitleg en verkondiging
• Orgelspel: Pastorale (Malcolm Archer)
• Koor en samenzang: Lied 536: 1 (K), 2 (A), 3 (K), 4 (A)
GEBEDEN EN GAVEN
• Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
• Koor: Wij gaan de veertig dagen in (1, 2, 6, 7)
• Collecte; de kinderen komen terug uit de kinderdienst
TOT SLOT
• Lied 653: 1, 4, 5
• Zegen
• Lied 653: 7
• Orgelspel: Cantilene (Josef Rheinberger).
************************************************************
Collecte
De collectes van 12 maart hebben het volgende opgebracht:
KiA (voorjaarszendingsweek):
€107,35
Kerkenwerk:
€171,75
Gebouw:
€93,45

Meeleven
Geboortebericht
Ben en Heleen Broerse zijn op 11 maart opa en oma geworden van
kleindochter Jinthe Nora Helena, dochter van haar trotse ouders Hidde
(Broerse) en Ellen. We feliciteren de ouders en grootouders van harte
met de geboorte van Jinthe en we wensen haar en hen allen Gods zegen
toe. Het adres voor een kaartje is: Hidde, Ellen en Jinthe,
Kolkstraat 13zw, 2013 TG Haarlem.
Er staat vandaag een witte roos in de kerk die naar Hidde en Ellen
gebracht zal worden.
Andere berichten
Dhr. Berend Joustra heeft kortgeleden voor een tweede keer een
dotterbehandeling ondergaan. De ingreep is gelukkig goed gegaan, waar
we samen met Berend en Ria dankbaar voor zijn. We hopen en bidden
dat zijn gezondheid stabiel zal blijven.
Hartelijke groet, ds. Gert van de Meeberg.
Oecumenisch Bijbeluur in de Veertigdagentijd
We hopen u te ontmoeten aanstaande woensdagmorgen, om samen
Bijbel te lezen. De eerste keer was er helaas een zeer lage opkomst, we
hopen dat u komende keer er bij zult zijn. 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 22 maart en woensdag 5 april,
van 10.30 uur tot 11.30 uur, in onze kerk. Tot dan!
Hartelijke groet, pastor Fons Litjens en
ds. Gert van de Meeberg.
Bedankje
Wij willen u heel hartelijk danken voor alle leuke kaartjes, lieve
berichtjes en fijne telefoon gesprekken. Dat heeft ons goed gedaan, daar
knapt een mens van op! Hartelijke groeten, Simone en Wim Groothuis
Vandaag staat de WOB-winkel weer voor u klaar met artikelen uit
eerlijke handel verkregen.

