Meeleven
- Dhr. Goedhart is onlangs opgenomen in het Spaarne Gasthuis te
Haarlem. We wensen hem – en zijn vrouw en kinderen – sterkte toe in
deze moeilijke tijd en hopen op verbetering van zijn situatie.
- Dhr. Piet Versluis is onlangs opgenomen in De Nieuwe Valerius
(Amstelveenseweg 589, 1081 JC Amsterdam, 4e etage/kamer 31). We
hopen dat de opname niet lang zal duren en dat zijn situatie zal
stabiliseren. We wensen zijn vrouw en hun gezin sterkte toe in deze
moeilijke tijd.
- Mevr. Tini Daman is bezig met onderzoeken in het ziekenhuis; het is
inmiddels duidelijk geworden dat ze een chemokuur moet ondergaan. We
wensen haar sterkte toe en hopen dat de behandeling zal aanslaan.
ds. Gert van de Meeberg.

KERKBRIEF
Protestantse gemeente
te
Halfweg-Zwanenburg

Lintje
Dhr. Louis Otto heeft op 26 april een koninklijke onderscheiding
gekregen voor zijn werkzaamheden voor o.a. het Stoomgemaal te
Halfweg en onze kerkelijke gemeente. We feliciteren hem van harte met
deze onderscheiding en verrassen hem en zijn vrouw vandaag met de
bloemen uit onze kerk.
ds. Gert van de Meeberg.
Bloemen

De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden naar:
Dhr .L.M. Otto, i.v.m. zijn koninklijke onderscheiding.
Agenda voor de week van 7 mei 2017
Maandag 08-05 14.30 uur
Comm. Kascontrole
Dinsdag
09-05 19.30 uur
Raad van Kerken
Woensdag 10-05 20.00 uur
Verg. Moderamen.
Vrijdag
12-05 10.00 uur
Opbouwen boekenmarkt
10.15 uur
Verg. Comm. Eredienst
20.00 uur
VoiceMail
Zaterdag 13-05 10.00 uur
Boekenmarkt.
Zondag
14-05 10.00 uur
Ds. L. Rasser uit Amsterdam

Zondag, 7 mei 2017
Voorganger
Ouderling van dienst
Organist
Beamer / Geluid
Kinderdienst
Oppasdienst
Collecte

10.00 uur

nr. 1505

: Ds. Gert van de Meeberg
: Grietje Monster
: Hans Jütte
: Robert Reemer en David Kranenburg
: aanwezig
: Collen Dhliwayo en Ria Bakker
: 1e Diaconie, 2e Missionair werk en kerkgroei,
3e Kerkgebouw

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 Hilde Kamper
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.

VOORBEREIDING
• Orgelspel
• Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
• Psalm 43: 1, 4 (Oude Berijming)
1. Geduchte God, hoor mijn gebeden, / strijd voor mijn recht, en maak
mij vrij
van hen, die vol arglistigheden / gerechtigheid en trouw vertreden,
opdat mijn ziel Uw naam belij’ / en U geheiligd zij.
4. Dan ga ik op tot Gods altaren, / tot God, mijn God, de bron van
vreugd;
dan zal ik juichend stem en snaren / ten roem van Zijne goedheid paren,
die, na kortstondig ongeneugt / mij eindeloos verheugt.
• Inkeer, Bemoediging en Groet
• Vanwege 4 en 5 mei: een verhaal van Corrie ten Boom
• Lied 1010: 3, 4
• Gebed om ontferming
• Lied 863: 1, 4, 5, 6
HET WOORD
• Gebed om de heilige Geest
• Kinderen gaan naar de kinderdienst
• 1e Bijbellezing: Matteüs 22: 34-40 (NBV)
• Lied 793: 2
• 2e Bijbellezing: Galaten 5: 13-15, 22-26 (NBV)
• Lied 841: 1, 2
• Uitleg en verkondiging
• Orgelspel: Intermezzo (Charles Darnton)
• We zingen twee keer: Dona nobis pacem (Geef ons vrede)

GEBEDEN EN GAVEN
• Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
• Collecte en orgelspel; kinderen komen terug uit de kinderdienst
TOT SLOT
• Lied 865
• Zegen
• Orgelspel.
***********************************************************
Collecte
De collectes van 30 april hebben het volgende opgebracht:
Diaconie: €104,40 Kerk: €102,95
Gebouw: €74,75
Rectificatie
In het kerkblad van mei staat het stuk “Reisje gemeentediaconaat
woensdag 21 juni”. Het telefoonnr. van Ineke Weinreich dat daarin staat
vermeld moet 020-8900247 zijn i.p.v. 06-8900247.

