Jaarrekeningen 2016
De jaarrekeningen 2016 van de diaconie en de kerkrentmeesters zijn in de
kerkenraad van 24 mei behandeld en goedgekeurd. Eerder, namelijk op 8
mei, hebben de controleurs zich akkoord verklaard met de jaarrekeningen
2016. De jaarrekening kerkrentmeesters resulteert in € 906,-- toevoeging
aan de reserve o.a. door extra huurinkomsten. De jaarrekening diaconie
resulteert in € 1369,-- onttrekking aan de reserve.
Vanaf heden t/m vrijdag 2 juni wordt u, als gemeentelid, in de gelegenheid
gesteld te reageren op deze jaarrekeningen. De jaarrekeningen liggen
vandaag ter inzage in de koffieruimte en de opstellers zijn daarbij aanwezig
voor uw vragen of opmerkingen. Voor belangstellenden wordt er een
exemplaar van de totaal exploitatie met toelichting uitgereikt bij de deur van
de koffieruimte. Ook kan een kopie van de volledige jaarrekening worden
aangevraagd. De jaarrekeningen liggen deze week ook ter inzage op de
volgende adressen.
Diaconie: Houtrijkstraat 5, tel.020-4975837;
Kerkrentmeesters: Marga Klompélaan 78 te Amsterdam, tel.020-3585499
en Van Meeuwenstraat 14 te Spaarndam, tel. 023-5383206
Namens de kerkenraad, Peter Mendrik
Bloemen
De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij:
Ds. G. van de Meeberg, i.v.m zijn verjaardag
Dhr. P. Versluis

Agenda voor de week van 28 mei 2017
Woensdag
31-05 20.00 uur
InterNos/Hosanna
Vrijdag
02-06 20.00 uur
VoiceMail
Zondag
04-06 10.00 uur
Ds. G. van de Meeberg, doopdienst

Deze kerkbrief is verzorgd door Hilde Kamper
De maanden juni en juli zal Cora Gerritse de kerkbrief verzorgen.
Kijk voor meer informatie op onze website: www.protestantsekerkhalfweg.nl
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Ouderling van dienst
Organist
Beamer / Geluid
Kinderdienst
Oppasdienst
Collecte

10.00 uur

nr. 1508

: Mw. Ds. N. van Voornveld
: Leo Kranenburg
: Dick Meijer
: Onno Bart
: aanwezig
: Marianne Kromhout
: 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
Lied (=psalm) 91: 1 en 2 Heil hem, wien God een plaats bereidt..
Bemoediging en groet
Lied 662 Heer, komt in deze tijd..
Gebed om ontferming
Loflied: 871
Jezus zal heersen..
HET WOORD
De kinderen gaan naar de nevendienst
Gebed om de Heilige Geest
Moment met de kinderen
Schriftlezing: Johannes 15:26-16:11
Lied 701 Zij zit als een vogel
Schriftlezing: Openbaring 19:1-9
Lied 747: 6,7 en 8 Eens komt de grote zomer

Tot vanmiddag
Als afronding van ons concertseizoen 2016/2017 is er vanmiddag een
extra Zondagmiddagconcert. Ook nog eens een bijzonder concert, omdat
het een try-out is van een eindexamenconcert voor het Conservatorium
van pianiste Nikki van Zanen.
Het concert begint straks om 14.30 uur, duurt ongeveer een uur en de
verlaagde 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 aan het Zwols conservatorium. Op 26 juni
geeft zij haar eindrecital 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 bij ons is dan ook een première.
Zij speelt bij ons prachtig werk van drie componisten: Beethoven, Liszt
en Severac. U ben van harte uitgenodigd. Graag tot vanmiddag.
Namens de commissie Zondagmiddagconcerten, Ben Broerse

Verkondiging
Lied 344

Wij geloven één voor één

GEBEDEN EN GAVEN
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Inzameling van de gaven
De kinderen komen terug
TOT SLOT
Slotlied: Lied 939: 1 en 3
Zegen; gezongen amen

Op U alleen

Collecte
De collectes van 21 mei hebben het volgende opgebracht:
Diaconie
€ 115,85
Kerk
€ 91,70
Gebouw
€ 67,15

