Bloemen
De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij:
Mw. W. de Ridder-Hofman, i.v.m haar 96ste verjaardag en bij
Mw. T. Daman-Bernhard.

Agenda voor de week van 14 mei 2017
Maandag 15-05 19.30 uur
Verg. zondagmiddag concerten.
20.00 uur
Verg. Kerkrentmeesters.
Dinsdag
16-05 19.30 uur
Verg. ZWO-groep bij Wil Oostwouder
Woensdag 17-05 20.00 uur
Internos/Hosanna.
Donderdag 18-05 19.45 uur
Verg. Consistorie.
Vrijdag
19-05 20.00 uur
VoiceMail.
Zondag
21-05 10.00 uur
ds. G. van de Meeberg
Verkoop WOB-artikelen.

KERKBRIEF
Protestantse gemeente
te
Halfweg-Zwanenburg

Zondag, 14 mei 2017
Voorganger
Ouderling van dienst
Organist
Beamer / Geluid
Kinderdienst
Oppasdienst
Collecte

10.00 uur

nr. 1506

: Ds. L.J. Rasser
: Cora Gerritse
: Arjen de Jong
: Marthe Kluijt en Hanne Kluijt
: aanwezig
: Renske de Vries
: 1e Diaconie, 2e Kerk, 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
• Lied 109: 1 en 9
• Inkeer, Bemoediging en Groet
• Lied 109: 12
• Gebed om ontferming
• Glorialied 811: 1, 2 en 9
HET WOORD
• Gebed om de heilige Geest• Kinderen gaan naar de kinderdienst
• Bijbellezing Jes 41: 17 - 20
• Lied 209:1
• Bijbelezing: Johannes 16: 16 - 24
• Lied 209: 2
• Uitleg en verkondiging
• Orgelspel
• Lied 837
GEBEDEN EN GAVEN
• Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
• Collecte
• Kinderen komen terug uit de kinderdienst
TOT SLOT
• Lied (staande) 467 liedboek der kerken 1973
• Zegen met 3x Amen
• Orgelspel.
***********************************************************
De Zonnebloem
De Zonnebloem heeft weer een gezellige kienmiddag.
a.s. Woensdag 17 Mei in de Olm, de deur is open 13.00 uur.
We beginnen om 13.30 uur. Komt U ook?
Heeft U geen vervoer dan kunt u Ellen bellen tel. 020 4972287.
De vrijwilligers heten U van harte welkom.
Commissie Eredienst

Voor je het weet is het alweer 25 mei: Hemelvaartsdag. In het Kerkblad
van mei heb ik daar een stukje over geschreven.
In plaats van de twee diensten (een dienst in de kerk en de “duindienst”)
is er nu één dienst en wel in de “Tuinen van West” aan de Tom
Schreursweg op de “Polderheuvel”. Onze eigen dominee gaat voor hetzij
op de Polderheuvel (bij mooi droog weer) of in onze eigen kerk als het
slecht weer is. Maar daar gaan we vooralsnog niet van uit. U kunt er
alvast een kijkje nemen met de auto, op de fiets of lekker wandelend. Het
is niet ver en u komt dan ook langs de fruittuinen, waar veel te zien en
(tegen betaling) te plukken is.
Alle informatie over deze nieuwe locatie kunt u vinden in het Kerkblad.
Na de dienst drinken en praten we gezellig nog wat na met elkaar. We
delen de door ons meegenomen koffie, thee en limonade en er zal voor
wat lekkers daarbij worden gezorgd. Voor vervoer kunt u bellen naar
Klaas van den Berg (020-4974277). We hopen dat u enthousiast bent
geworden om deze “Tuindienst” eens mee te maken en hopen velen van u
daar te ontmoeten.
Namens de commissie eredienst, Tineke Berger.
Collecte
De collectes van 7 mei hebben het volgende opgebracht:
Diaconie
€94,40
Kerk
€91,85
Gebouw
€66,85
Boekenmarkt
Gisteren (13 mei) was er weer de boekenmarkt in onze kerk. Elke keer is
het weer mooi om te zien hoe onze koffieruimte een echte boekenmarkt
wordt. Wat fijn dat er jaarlijks vrijwilligers zijn in onze gemeente die dit
mogelijk maken. Hartelijk dank voor jullie inzet!
ds. Gert van de Meeberg.

