Nieuws van de bazaarcommissie
Zaterdag 13 mei zal van 10 tot 15 uur de
jaarlijkse boekenmarkt gehouden worden in
de koffieruimte van de kerk. U bent van harte
welkom. De koffie de staat klaar. Wij hopen
op een goede opkomst en een gezellige dag.
U kunt nog boeken inleveren op vrijdagmorgen
van 9 tot 10 uur in de kerk.
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Vrijdagochtend 12 mei om ong. 10 uur kunnen wij veel hulp gebruiken met
het klaarzetten van de tafels. Vrijdagmiddag worden de boeken klaar gezet,
daar hoeft u niet bij te tillen ook daar kunnen wij veel hulp bij gebruiken.
Zaterdag om 15 uur moet alles weer opgeruimd worden ook daar hebben
wij u hulp bij nodig.
Graag tot vrijdag en zaterdag. 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 Lefébure-Wély. Gezamenlijk wordt het concert besloten met een
concert voor twee toetsinstrumenten van Pedro José Blanco
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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

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. In de maand mei verzorgt Hilde
Kamper de kerkbrief.

Wilt u gedurende de dienst uw mobiele telefoon uitzetten i.v.m. storing
aan de geluidsinstallatie.

Kijk voor meer informatie op onze website: www.protestantsekerkhalfweg.nl

VOORBEREIDING
Orgelspel
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
Lied 122 (=Psalm 122)
Inkeer, Bemoediging en Groet
Lied 287: 1, 2, 5
Gebed om ontferming
Lied 150a: 1, 2
HET WOORD
Gebed om de heilige Geest
Kinderen gaan naar de kinderdienst
Bijbellezing: Lucas 24: 13-27 (NBV)
Lied 646: 1, 2 (op melodie van Lied 215)
Vervolg Bijbellezing: Lucas 24: 28-35 (NBV)
Lied 646: 3, 4 (op melodie van Lied 215)
Uitleg en verkondiging
Orgelspel
Lied 637: 1, 3, 4

GEBEDEN EN GAVEN
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
T.g.v. het 50-jarig huwelijk van Wim en Bep Mels, zingen we Lied 416: 1
Collecte en orgelspel;
Kinderen komen terug uit de kinderdienst

TOT SLOT
Gezang 291
‘Nooit kan ’t geloof te veel verwachten’ (Liedboek 1973)
Zegen
Lied 708: 1, 6
‘Wilhelmus’ (t.g.v. Koningsdag en 4/5 mei)
Orgelspel

De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij:
Mw. J. Mast, Halfweg
Meeleven
Huwelijksjubileum
Op 18 april mochten dhr. en mevr. Wim en Bep Mels vieren dat zij 50 jaar
getrouwd zijn.
Samen met Wim en Bep en hun kinderen en kleinkinderen, zijn we God
dankbaar dat zij deze mijlpaal mochten bereiken.
Namens ons allen van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst voor
jullie beiden en voor allen die jullie lief zijn. ds. Gert van de Meeberg

Agenda voor de komende week
Maandag 01-05 09.00 uur
20.45 uur
Woensdag 03-05 20.00 uur
Donderdag 04-05 19.00 uur
Zondag

07-05 10.00 uur
14.30 uur

Schoonmaakploeg
Commissie Zondagmiddagconcerten
Internos/Hosanna
Oecumenische bijeenkomst
pastor F. Litjens/ds. G. v.d. Meeberg
Ds. G. van de Meeberg
Zondagmiddagconcert

De collectes hebben opgebracht:
Zondag 16 april:
Diaconie
€ 190,05
Jeugdwerk JOP
€ 167,45
Gebouw
€ 130,07
Zondag 23 april:
Diaconie
Eredienst & Kerkmuziek
Gebouw

€ 99,15
€ 78,40
€ 64,90

