KERKBRIEF
Protestantse gemeente
te
Halfweg-Zwanenburg

4e zondag 40 dagentijd
Zondag, 26 maart 2017
Voorganger
Ouderling van dienst
Organist
Beamer / Geluid
Kinderdienst
Oppasdienst
Collecte

10.00 uur

nr. 1499

: Ds. Gert van de Meeberg
: Gerda Adolf
: Dick Meijer
: Robert Reemer en Wim Smit
: aanwezig
: Renske de Vries
: 1e KIA binnen. Diaconaat (mensen in de knel),
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 209: 1, 2
• Inkeer, Bemoediging en Groet
• Afkondiging van overlijden, moment van stilte (daarna nemen we
plaats)
• Lied 209: 3
• Gebed om ontferming
• Woord van genade en leefregel: Titus 2: 11-14 (BGT)
• Lied 25: 2, 4 (=Psalm 25)
HET WOORD
• Gebed voor de opening van het Woord
• De kinderen gaan naar de kinderdienst
• Bijbellezing: 1 Samuël 16: 1-13 (NBV)
• Lied 171 (de organist speelt het eerst voor)
• Uitleg en verkondiging
• Orgelspel, Opwekkingsliederen, nr. 136 (vers 1=Lied 886)
1. Abba, Vader, U alleen, / U behoor ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart, / U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn. / U laat nooit alleen.
Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe.
2. Abba, Vader, laat mij zijn, / slechts voor U alleen.
Dat mijn wil voor eeuwig zij / d’uwe en anders geen.
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer. / Laat mij nimmer gaan.
Abba, Vader, laat mij zijn, / slechts van U alleen.
GEBEDEN EN GAVEN
• Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
• Collecte; de kinderen komen terug uit de kinderdienst
TOT SLOT
• Legt Gij uw naam, 1 en 2 (tekst: Hans Bouma, melodie: Gezang 449,
‘God enkel licht’)

Bloemen
De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden aan:
Mw. W. van Vark-Leijding.

Agenda voor de week van 26 maart 2017
Maandag 27-03 18.45 uur
Avondmaalsdienst, Eigen Haard
Dinsdag
28-03 13.00 uur
Uitvaartdienst in de kerk
Woensdag 29-03 19.30 uur
Raad van Kerken, in de kerk
20.00 uur
InterNos/Hosanna
vrijdag
31-03 15.30 uur
Paasviering gemeente diaconaat
18.45 uur
Klarinetconcert, in de kerk
20.00 uur
Voice Mail
zondag
02-04 10.00 uur
Ds. C. Ofman, Amsterdam

Deze kerkbrief is verzorgd door Hilde Kamper .
Volgende maand verzorgd Cora Gerritse de kerkbrief.
Kijk voor meer informatie op onze website: www.protestantsekerkhalfweg.nl

Collecte
De collectes van 19 maart hebben opgebracht
KIA (ouderen Moldavië) € 186,70
Kerkenwerk
€ 117,90
Gebouw
€ 97,65
Correctie op de collectes van 12 maart
Diaconie (KIA)
€ 171,75 (ipv 107,35)
Kerkenwerk
€ 107,35 (ipv 171,75)
Bedankje
Lieve mensen wij danken U allen hartelijk voor het mooie boeket en de
vele kaarten en felicitaties met ons huwelijks jubileum nogmaals hartelijk
dank.
Hartelijke groeten Henk en Diny Groothuis.
Paasontbijt
Op zondag 16 april vieren we ons Paasfeest. Voorafgaand is er het
paasontbijt, dat inmiddels een goede traditie is in onze gemeente.
Vanaf 8.30 uur bent u welkom in de kerkzaal om met elkaar te ontbijten
voorafgaand aan de paasdienst. In verband met de voorbereiding weten
we graag op hoeveel mensen we mogen rekenen. Ik vraag u dan ook u
aan te melden als u aanwezig wilt zijn. Dat kan rechtstreeks bij mij, via
de telefoon 020 4976137, of via de mail.
Ik heb graag uiterlijk vrijdag 14 april uw reactie. dan is er voldoende tijd
voor de voorbereiding. Het paasontbijt is gratis, Wel staan er op de tafels
de bekende doosjes, waarin u een vrijwillige bijdrage kunt doen. De
opbrengst daarvan is bestemd voor de Rudolphstichting, een veilige
leefomgeving in jeugddorp De Glind. (zie http://www.rudolphstichting.nl/)
Boekentafel Kruispunt
Op zondag 9 april zal er een boekentafel opgesteld staan in de
koffieruimte met boeken van "Het Kruispunt" in Hoofddorp. Boeken voor
jong en oud, boeken over kunst, filosofie, spiritualiteit en poëzie. En
natuurlijk ook over de 40-dagentijd en Pasen. Komt u ook bij ons
kijken?
Anneke de Ruiter en Ria Bakker

1. Legt Gij uw naam / op ons bestaan,
wij springen op van vreugde.
Niets dat meer drukt, / vrede, geluk,
hoe zult Gij ons verheugen.
2. Behoed ons Heer, / zie op ons neer
met vriendelijke ogen.
Schenk ons uw lach, / dan wordt het dag,
wij zullen U verhogen.
• Zegen
• Legt Gij uw naam, 3
3.Geloofd zijt Gij, / Gij maakt ons vrij,
Gij zijt ons zeer genegen.
Gij wijst een weg / van heilzaam recht,
Gij zijt een God die zegent.
• Orgelspel.

Meeleven
Mevr. M. van Overschot-Braam heeft afgelopen week een nieuwe
pacemaker gekregen. De ingreep is geslaagd en ze voelt zich goed. Het
adres is: Verpleeghuis Nieuw Vredenburgh, t.a.v. mevr. M. van OverschotBraam (kamer 205), Postjesweg 125, 1057 DZ Amsterdam. We groeten
haar hartelijk vanuit onze gemeente.
ds. Gert van de Meeberg.

Bericht van overlijden
Op 21 maart is overleden Lammert de Waardt in de leeftijd van 84 jaar. Hij
woonde, na vele opnames, sinds kort weer in zijn vertrouwde Zwanenburg,
op de verpleegafdeling van Eigen Haard. We herinneren Lammert als een
lieve echtgenoot en zorgzame vader, als een betrokken lid van onze
gemeente. De dankdienst voor zijn leven zal aanstaande dinsdag 28 maart
gehouden worden in onze kerk, om 13.00 uur. Aansluitend zullen we hem
begraven op de begraafplaats te Zwanenburg, waarna gelegenheid is om
elkaar te ontmoeten in de aula. We denken in ons gebed aan zijn vrouw
Janny, hun kinderen Luuk, Suzan en Han, en zijn familie, die hem nu
moeten missen. We vertrouwen erop dat hij geborgen is bij God.
ds. Gert van de Meeberg.

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; ca
16 uur gaan we de kerk in voor de Paasviering met als thema "Een
loflied voor Pasen". Na afloop worden we weer getrakteerd op wat
lekkers, waarna de maaltijd volgt met een heerlijke kroket. Na de
maaltijd OM 18.45 UUR komt de klarinetgroep van Allard Oud voor ons
optreden met mooie passende muziek. Een prima gelegenheid voor
iedereen om een klein concert te beluisteren. Het einde zal ca. 19.45
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.

Collectes voor Kerk in Actie in de 40-dagentijd
Iedere zondag in deze tijd voor Pasen heeft Kerk in Actie een speciaal
doel uitgekozen waarvoor gecollecteerd wordt tijdens de 1e collecte. In
het kerkblad van maart hebben wij deze doelen reeds aangekondigd en in
de kerkbrief leest u/jij daar op de dag zelf dan nog wat meer over.
Vandaag is de collecte bestemd voor De Pauluskerk. Steun mensen in de
knel. De Pauluskerk in Rotterdam is een diaconaal centrum voor mensen
in de knel. Mensen zonder papieren, daklozen en verslaafden kunnen in
de Pauluskerk terecht voor tijdelijke opvang.
Daarnaast kunnen zij elkaar in de Pauluskerk ontmoeten, aanschuiven
voor een maaltijd, gebruik maken van het spreekuur van een
maatschappelijk werker, arts of predikant, of gewoon een kop koffie
drinken. Ook mensen die niet in de knel zitten zijn van harte welkom in
de Pauluskerk. Samenzijn en het delen van verhalen stimuleert en
versterkt iedereen.
Helpt u/help jij mee dit werk te steunen ? Veel dank !
Namens onze ZWO-werkgroep, Adrie Mendrik

