Steun jongeren in Zuid-Afrika
De 1e collecte van vandaag voor Kerk in Actie is bestemd voor de Sozo
Foundation. Dit is een Zuid-Afrikaanse non-profit organisatie in Vrygrond
die jongeren ondersteunt in hun ontwikkeling. Vrygrond is een arme
gemeenschap in Kaapstad waar criminaliteit, misbruik en bendes aan de
orde van de dag zijn. Daarnaast is de werkloosheid hoog.
Het Sozo Youth Café is het meest recente project van Sozo. Dit café is een
veilige, creatieve en inspirerende plek voor jongeren tussen de 16 en 25 jaar
oud. Hier verzorgt Sozo trainingen en workshops in algemene vaardigheden
en beroepsopleidingen. Sozo biedt ook stageplaatsen aan in het café. Door
jongeren te stimuleren zich te ontwikkelen in de gebieden waar hun hart
ligt, ontvangen zij de bevestiging die zij nodig hebben om hun droom te
realiseren.
Wij bevelen ook deze collecte van harte bij u aan!
Namens onze ZWO werkgroep, Adrie Mendrik
Paasgroetenactie 2017
Vanuit heel de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook
dit jaar weer een Paasgroet aan gevangenen in binnen- en buitenland en aan
mensen en organisaties van de groetenlijst van Amnesty International.
Ook wij doen als gemeente mee aan de Paasgroetenactie. Voor
gedetineerden is het bemoedigend, als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook
nog iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies, wie deze kaart
ontvangt, vanwege de privacy, toch mag u ervan overtuigd zijn, dat het feit,
dat er om hen gedacht wordt, gedetineerden erg goed doet. Het is een
feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis
worden uitgedeeld.
Na de dienst kunt u kaarten meenemen om te sturen aan mensen in
Nederlandse gevangenissen (uiterlijk 6 april versturen!). Wilt u meer
weten over de actie, kijk dan op www.kerkinactie.nl/paasgroetenactie.
We hopen, dat velen van u Paasgroeten zullen versturen!
Namens werkgroep ZWO, Gerard Kluijt

KERKBRIEF
Protestantse gemeente
te
Halfweg-Zwanenburg

5e zondag 40 dagentijd
Zondag, 2 april 2017
Voorganger
Ouderling van dienst
Organist
Beamer / Geluid
Kinderdienst
Oppasdienst
Collecte

10.00 uur

nr.1500!
1500
nr.

: Ds. C. Ofman
: Annelies Klokman
: Hans Jütte
: Marthe en Hanne Kluijt
: aanwezig
: Anke en Geeske Kluijt
: 1e KiA (jongeren Zuid-Afrika), 2e Kerk
3e Kerkgebouw

De agenda voor de komende week
Maandag
03 - 04 19.30 uur
Comm. zondagmiddagconcerten
Woensdag
05 - 04 20.00 uur
Moderamen
Vrijdag
07 - 04 20.00 uur
VoiceMail
Zondag
09 - 04 10.00 uur
Ds. G. van de Meeberg, Palmpasen

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.
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.

Zondag Judica
VOORBEREIDING
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
Lied Psalm 43 : 1 en 3
Bemoediging en groet
Gebed van ontferming
HET WOORD

Meeleven
Mevr. Tangenber) is opnieuw geopereerd. Gelukkig is de operatie goed
verlopen en we hopen dat alles goed genezen zal. Inmiddels is ze weer
thuis. We wensen haar een voorspoedig herstel toe.
Mevr. Malipaard is na een aantal dagen weer thuisgekomen uit het
ziekenhuis. Ik mag u allen van haar de groeten overbrengen. De
behandeling heeft gelukkig geholpen, maar ze is nog veel moe. We
wensen haar een stabiele tijd toe.
Met vriendelijke groet, ds.
Gert van de Meeberg.
De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij:
Mw. H. Tangenberg-Dol,

Gebed bij de opening van de Schriften
Gesprek met de kinderen
De kinderen gaan naar de kinderdienst

De collectes van 12 maart hebben het volgende opgebracht:
KIA (binnenlands diaconaat - mensen in de knel)
€ 162,15
Kerkenwerk
€ 106,60
Gebouw
€ 83,45

Lezing: Exodus 14, 15-31
Lied 151 : 1, 2 en 3
Lezing: Johannes 8, 46-59
Lied 653 : 1 en 7
Uitleg en verkondiging
Orgelspel: Andante, Josef Rheinberger
Lied 605
De kinderen komen terug

Boekentafel Kruispunt
Volgende week zondag 9 april is het weer zover! Er zal 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?
Van harte bij u aanbevolen. Anneke de Ruiter en Ria Bakker
Paasontbijt
Op zondag 16 april vieren we ons Paasfeest. Voorafgaand is er het
paasontbijt, dat inmiddels een goede traditie is in onze gemeente. U vindt
alle informatie in het kerkblad van april. Ik heb graag uiterlijk vrijdag 14
april uw reactie, dan is er voldoende tijd voor de voorbereiding.
Aanmelden kan via de telefoon 020-4976137, of via de mail.
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 Rudolphtichting, een veilige leefomgeving in jeugddorp
De Glind.

GEBEDEN EN GAVEN
Collecte
Dankgebed en voorbeden
Stil gebed
Onze Vader

TOT SLOT
Slotlied: Lied 416
Zending en zegen
************************************************************

Concert, vanmiddag, om 14.00 uur, geeft muziekvereniging
Eensgezindheid een concert in De Olm.
Alle informatie leest u op de flyer in de gang van de kerk.

