Opbrengst voor kinderen en jongeren in De Glind
De opbrengst in de doosjes bij het Paasontbijt was
€ 115,en de meeropbrengst van de pakketten
€ 135,zodat er een mooi bedrag van
€ 250,bij elkaar gebracht is voor de Rudolphstichting, die ervoor zorgt dat de jonge
mensen die in Jeugddorp De Glind wonen liefdevol opgevangen worden omdat
thuis wonen niet niet meer kan.
Hartelijk dank aan allen die er aan mee geholpen hebben dit mooie bedrag bij
elkaar te brengen! Namens onze ZWO-werkgroep, Adrie Mendrik
Nieuws van de bazaarcommissie
Zaterdag 13 mei zal er van 10.00 tot 15.00 uur boekenmarkt gehouden worden in
de koffieruimte van de kerk. Wij kunnen nog wel wat boeken gebruiken.
U kunt elke vrijdagmorgen van 9.00 tot 10.00 uur boeken inleveren in de
koffieruimte van de kerk, of de tweede woensdag van de maand aan de achterzijde
van de kerk. Namens de bazaarcommissie, Margreet Smit
Hans Jütte en Irina Antonova geven 7 mei Zondagmiddagconcert
De commissie Zondagmiddagconcerten kondigt met trots het volgende concert
aan. Op zondag 7 mei verzorgen de ons bekende organist Hans Jütte en de in
Nederland wonende Russische pianiste Irina Antonova een Zondagmiddagconcert
in onze kerk. Onder het motto ‘Vleugel & orgel, een muzikale LAT-relatie’ spelen
zij samen én solo een prachtig programma. Samen brengen zij ‘Prelude, Fugue et
Variation, Opus 18’ van César ten gehore.
Irina Antonova speelt meerdere werken van Sergej Rachmaninov en Claude
Debussy. Na de compositie van César Franck voor orgel en vleugel vervolgt Hans
Jütte met stukken van Jan Pieterszoon Sweelinck, Dietrich Buxtehude, Johann
Sebastian Bach, Pedro de Araújo, Maurice Duruflé, Louis James Alfred LefébureWély. Gezamenlijk wordt het concert besloten met een concert voor twee
toetsinstrumenten van Pedro José Blanco
Het Zondagmiddagconcert op 7 mei begint om 14.30 uur en duurt ongeveer een
uur. De entree bedraagt 7,50 euro inclusief een drankje na afloop van het concert.
Kinderen tot en met 12 jaar hebben gratis toegang. Het wordt een concert dat u
beslist niet mag missen.
Namens de Commissie Zondagmiddagconcerten, Ben Broerse
Agenda voor de komende week
Maandag
24-04 20.00 uur
Dinsdag
25-04 19.45 uur
Woensdag
26-04 20.00 uur
Vrijdag
28-04 20.00 uur
Zondag
30-04 10.00 uur

Kerkrentmeesters
Consistorie
Diaconie
VoiceMail
Ds. G. van de Meeberg

Deze kerkbrief is verzorgd door Cora Gerritse.
Kijk voor meer informatie op onze website: www.protestantsekerkhalfweg.nl
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: Mw. ds. M.J.L. de Waal
: Heleen Broerse
: Arjen de Jong
: Marthe en Hanne Kluijt
: aanwezig
: Margaritha van den Berg
: 1e Diaconie, 2e Eredienst & Kerkmuziek,
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

TOT SLOT

Orgelspel
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
Lied 632
Inkeer, Bemoediging en Groet
Psalm 111: 1, 2, 6
Gebed om ontferming
Lied 903: 1 en 4
HET WOORD
Gebed om de heilige Geest
De kinderen gaan naar de kinderdienst
Lezing OT: Genesis 8:6-19 (NBV)
Lied 635 1, 2, 3
Lezing NT: Johannes 20:19-31 (NBV)
Lied 635: 6, 7
Uitleg en verkondiging
Orgelspel
Lied: Lichtcredo
tekstschrijver Jacqueline Roelofs-van der Linden
(Melodie NLB 103c Loof de koning heel mijn wezen)

1. Wij geloven in het leven
uit de duisternis ontwaakt.
Wij geloven in de adem
die ons wakker heeft gemaakt.
Ja, wij durven te geloven
in het licht dat mensen raakt.

2. Wij geloven in de woorden,
ons door Jezus voorgedaan.
Wij geloven in zijn voorbeeld
dat nog mensen op doet staan.
Ja, wij durven te geloven
in het licht, ons voorgegaan.

3. Wij geloven in de liefde
die verdeeldheid overwint.
Wij geloven in de hemel
die op aarde dan begint.
Ja, wij durven te geloven
in het licht dat ons verbindt.

4. Wij geloven in een toekomst,
die op vrede is gericht.
Wij geloven in de zoektocht
naar dat stralend vergezicht.
Ja, wij durven te geloven
in het niet te doven licht.

Lied: Ga dan op weg
tekstschrijfster Jacqueline Roelofs-van der Linden
(melodie nlb 868 Lof zij de Heer)

Ga dan op weg
en laat hoop en verwachting je leiden
ook al zijn pijn er verdriet
door geen mens te vermijden.
Wees niet bevreesd,
ga en vertrouw op de Geest
die je van angst zal bevrijden.
Ga dan op weg
en ontmoet op je reis medemensen,
geef aan eenieder
al wat jij jezelf toe zou wensen.
Dan, onder 't gaan
zul je de ander zien staan
en overschrijd je je grenzen.
Ga dan op weg
en schud af al je twijfels en zorgen,
ga en ontdek
wat vandaag nog voor jou is verborgen.
Houd op het licht
altijd je ogen gericht
dat zal je kracht zijn voor morgen.
Zegen

Dankgebed en voorbeden, stil gebed en Onze Vader
Collecte
De kinderen komen terug uit de kinderdienst

*********************************************************************

De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij:

Dhr. en mevr. W. Mels - van Beek i.v.m. hun 50-jarig huwelijk
Hartelijk bedankt voor het mooie boeket bloemen bij mijn thuiskomst
uit het ziekenhuis. Ook dank voor de vele kaarten en telefoontjes.
Hartelijke groeten, mevr. R. Tangenberg

