Buitenkans: extra Zondagmiddagconcert op 28 mei
Als afronding van ons concertseizoen 2016/2017 is er op 28 mei een extra
Zondagmiddagconcert. Ook nog eens een bijzonder concert, omdat het een
try-out is van een eindexamenconcert voor het Conservatorium van de
jonge pianiste Nikki van Zanen. Wij kennen haar al van een eerder prachtig
Zondagmiddagconcert in mei 2015 in onze kerk.
Het concert begint 28 mei om 14.30 uur, duurt ongeveer een uur en de
aangepaste entreeprijs bedraagt 5 euro inclusief een drankje na afloop van
het concert. Kinderen tot en met 12 jaar hebben gratis toegang.
Nikki van Zanen studeert momenteel aan het ArtEZ conservatorium. Op 26
juni gaat zij haar eindrecital geven in theaterzaal Odeon (Zwolle) om haar
Bachelor studie af te ronden. De stukken die zij tijdens ons
Zondagmiddagconcert ten gehore brengt, zal zij ook op haar eindrecital
spelen. Dit try-out concert is dan ook een première: u bent de eerste die het
programma in zijn geheel te horen krijgt.
Zij speelt bij ons drie stukken: van Beethoven de Sonate 17, op. 31 no. 2 in
d mineur –‘Tempest’, van Liszt ‘Bénediction de Dieu dans la solitude’ en
van Severac ‘Les Muletiers devant le Christ of Llivia (complainte)’.
Van harte aanbevolen! Graag tot ziens op ons laatste Zondagmiddagconcert
van dit seizoen. Namens de commissie Zondagmiddagconcerten, Ben Broerse
Missionair Diaconaal Aandeel (MDA).
Het is weer de tijd van het jaar dat de Diaconie u vraagt om mee te doen aan
de Giftenactie: ‘Missionair en Diaconaal werk 2017’. De enveloppen met de
acceptgirokaarten en brieven zijn weer gevuld. U kunt ons enorm helpen
door als postbode op te treden. Wij hebben de bezorgadressen per straat gesorteerd en op een tafel in de ontmoetingsruimte uitgestald zodat u gericht
een stapeltje mee kunt nemen en de brieven kunt bezorgen in uw eigen
buurt. Wij, als diakenen (Ineke, Itie, Dina, Erik, Bas Berger, Bas Monster
en ondergetekende) zijn u hiervoor heel dankbaar. Gea Kranenburg
Agenda voor de week van 21 mei 2017
Woensdag
24-05 20.00u Kerkenraadsvergadering
Donderdag 25-05 10.00u Ds. G. van de Meeberg, Hemelvaartsdienst
in de Tuinen van West
zondag
28-05 10.00u Mw. Ds. N. van Voornveld, Capelle a/d IJssel
Deze kerkbrief is verzorgd door Hilde Kamper
Kijk voor meer informatie op onze website: www.protestantsekerkhalfweg.nl
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: Ds. Gert van de Meeberg
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: Hans Jütte
: Rob Piso en Wim Smit
: aanwezig
: Gerda van de Heuvel en Marit Parlevliet
: 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.
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 101: 1, 2 (=Psalm 101)
• Inkeer, Bemoediging en Groet
• Lied 601
• Gebed om ontferming
• Lied 304
HET WOORD
• Gebed om de heilige Geest
• Kinderen gaan naar de kinderdienst
• 1e Bijbellezing: Lucas 11: 1-13 (NBV)
• Lied 995
• 2e Bijbellezing: Johannes 16: 22-24, 28 (NBV)
• Lied 663
• Uitleg en verkondiging
• Orgelspel: Allegro moderato, Sonate I, J.S. Bach.
• Lied 905
GEBEDEN EN GAVEN
• Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
• Collecte en orgelspel; kinderen komen terug uit de kinderdienst
TOT SLOT
• Slotlied: Ga dan op weg (tekst: Jacqueline Roelofs-van der Linden;
melodie: Lied 868, Liedboek 2013)
1. Ga dan op weg en laat hoop en verwachting je leiden,
ook al zijn pijn en verdriet door geen mens te vermijden.
Wees niet bevreesd, ga en vertrouw op de Geest
die je van angst zal bevrijden.
2. Ga dan op weg en ontmoet op de reis medemensen.
Geef aan een ieder al wat jij jezelf toe zou wensen.
Dan, onder ‘t gaan, zul je de ander zien staan
en overschrijd je je grenzen.
3. 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
• Orgelspel.
*****************************
Meeleven
Dhr. Piet Versluis is onlangs opgenomen geweest in De Nieuwe Valerius
te Amsterdam. Inmiddels is hij weer thuis. We hopen dat zijn situatie zal
stabiliseren. We wensen zijn vrouw en hun gezin sterkte toe in deze
moeilijke tijd. ds. Gert van de Meeberg.
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 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/limonade en er zal voor wat lekkers daarbij
worden gezorgd. Voor vervoer kunt u bellen naar Klaas van den Berg
(020-4974277). Voor twijfel over het weer, kunt u tot 9 uur bellen naar
Leo Kranenburg, tel. 020-4975837.
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.
Collectes
De collectes van 14 mei hebben opgebracht
Diaconie: €114,30
Kerk: €103,90

Gebouw: €73,60

Bloemen
De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij:
Mw. J. Biesheuvel-Kooiker, i.v.m. haar 97e verjaardag (op 2 mei).
Dhr. G. Bongers.

