Studieverlof predikant
Tot augustus zal ik niet in onze gemeente werkzaam zijn vanwege 5 weken
studieverlof; aansluitend heb ik 3 weken vakantie. Dat betekent dat ik van 5
juni t/m 31 juli niet beschikbaar ben. Vanaf dinsdag 1 augustus ben ik weer
bereikbaar. Over het studieverlof, wat over het heilig Avondmaal zal gaan,
heb ik in het kerkblad van mei een en ander verteld. In het kerkblad van
september zal ik vertellen hoe de studie gegaan is.
Voor de momenten waarop een predikant nodig is, en voor uitvaarten,
zullen er collega predikanten beschikbaar zijn. Als u in deze periode een
predikant nodig hebt, dan belt u mijn nummer (020-4973630), en dan hoort
u op de voicemail welk kerkenraadslid gebeld kan worden, of u kijkt in
onderstaand schema. Hij of zij zal dan de predikant die op dat moment
ingeroosterd is, voor u bellen en met u in contact brengen. Berichten voor in
de rubriek ‘meeleven’ in de kerkbrief kunt u ook doorgeven aan
onderstaande ambtsdragers.
Als u een predikant nodig hebt, dan belt u een van de volgende
ambtsdragers:
05 juni t/m 11 juni: Grietje Monster (023-5383092) en
Gerda Adolf (020-4976219)
12 juni t/m 18 juni: Grietje Monster en Gerda Adolf
19 juni t/m 25 juni: Grietje Monster en Heleen Broerse (020-4976137)
26 juni t/m 02 juli: Cora Gerritse (06-30670862) en
Gea/Leo Kranenburg (020-4975837)
03 juli t/m 09 juli:
Cora Gerritse en Peter Mendrik (023-5383206)
10 juli t/m 16 juli:
Cora Gerritse en Peter Mendrik
17 juli t/m 23 juli:
Tineke Berger (020-4974785) en Heleen Broerse
24 juli t/m 02 aug.: Tineke/Bas Berger (020-4974785).
Ik hoop op een goede studietijd en hoop u en jullie, in goede gezondheid,
daarna weer te zien.
Een fijne zomer gewenst en hartelijke groet, ds. Gert van de Meeberg.
Agenda voor de komende week
Woensdag
07-06 20.00 uur
Moderamenvergadering
20.00 uur
InterNos/Hosanna
Zondag
11-06 10.00 uur
Oec.tentdienst, pastor Fons Litjens
I.v.m. de tentdienst is er volgende week geen kerkbrief.
Deze kerkbrief is verzorgd door Cora Gerritse.
Kijk voor meer informatie op onze website: www.protestantsekerkhalfweg.nl
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: ds. Gert van de Meeberg
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: Robert Reemer en ……………….
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: Ellen en Marjolein Oostwouder
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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.

In deze dienst zal de heilige doop bediend worden aan
Michelle Henriëtte Jonker
VOORBEREIDING
Orgelspel
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
Lied 111: 1, 2 (=Psalm 111)
Inkeer, Bemoediging en Groet
Afkondiging van overlijden, moment van stilte (daarna nemen we plaats)
Lied 111: 5, 6
De kinderen gaan naar de kinderdienst
Gebed om ontferming
Lied 195

Doop en handoplegging
Verwelkoming
◦ Vraag voor de gemeente; Allen: Ja, dat willen wij
◦ Ouderling van dienst overhandigt doopkaart, de doopouders steken
de doopkaars aan en hangen de doopschelp op
◦ Kinderen van de kinderdienst geven een cadeautje
Lied 672: 1, 7
GEBEDEN EN GAVEN
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Collecte en orgelspel
TOT SLOT

HET WOORD
Gebed om de heilige Geest
1e Bijbellezing: Jesaja 54: 9, 10 (BGT)
Lied 791: 1, 2, 3
2e Bijbellezing: Handelingen 2: 1-14, 32, 33, 41, 42 (NBV)
Lied 687
Uitleg en verkondiging
Orgel en trompetspel
Mein gläubiges Herze, frohlocke, sing, scherze, uit cantate BWV 68
voor 2e Pinksterdag van J.S. Bach.

Lied 675
Zegen
Orgelspel
De doopouders staan voorin de kerk, zodat we hen kunnen feliciteren.
**********************************************************
De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij:
-De doopouders, René en Renske Jonker-Vrooland
-Ben en Heleen Broerse, i.v.m. hun 40 jarig huwelijk

De kinderen komen terug uit de kinderdienst
DE DOOPVIERING
We zingen met de vleugel:

Lied 355: 1, 2 (Renske)
3, 4, 5 (allen), en 6 (Renske)

(Tijdens het zingen van dit lied wordt de
dopeling binnengebracht)
Presentatie
Onderwijzing
(inleidende woorden op de doop)
Lied 357 (organist speelt eerst voor)
Doopgebed
Belijdenis en geloften
◦ Lied 340b, Geloofsbelijdenis (staande)
◦ Vragen voor de doopouders René en Renske Jonker-Vrooland
(Na het ja-woord mogen de kinderen uit de kerk naar voren komen)
◦ Het doopwater wordt in de doopvont uitgegoten

Huwelijksjubileum
Samen met Ben en Heleen Broerse-Boterman zijn we dankbaar dat zij op
31 mei hun 40 jarig huwelijksjubileum konden vieren. We feliciteren hen
van harte en wensen hen, samen en met hun kinderen en kleinkinderen,
nog vele goede jaren en Gods zegen toe.
ds.
Gert
van
de
Meeberg.
De collecte van 25 mei (Hemelvaartsdag) heeft opgebracht:
Diaconie € 158,30 (voor bestrijding van de honger in Afrika)
De collectes van 28 mei hebben opgebracht:
Diaconie € 98,40 - Kerk € 96,45 - Kerkgebouw € 69,60
De vrijwilligers van de Zonnebloem nodigen U uit voor een gezellige
zomerlunch met lekkere hapjes en muziek a.s. woensdag 7 juni in de
Olm.
De deur gaat om 12.30 uur open en we beginnen om 13.00 uur.
Komt U ook? Heeft U geen vervoer dan kunt u Ellen bellen tel. 4972287.

