Reisje kastelentocht woensdag 21 juni a.s.
De bus is vol. We vertrekken om 13.00 uur bij Eigen Haard en denken ca.
20.00 uur weer terug te zijn. De kosten zijn € 40,-- per persoon. In de bus
kunt u betalen, indien mogelijk graag met gepast geld.
We hopen op mooi weer en als iedereen een goed humeur meebrengt, dan
wordt het een plezierig dagje uit, met veel interessants en kunnen we
genieten van een heerlijk diner.
Tot ziens allemaal en groetjes van het team Gemeente Diaconaat: Iet, Ineke,
Irma, Betsy.

KERKBRIEF
Protestantse gemeente
te
Halfweg-Zwanenburg

De collectes van 4 juni hebben opgebracht:
KiA Pinksterzending € 203,65 - Kerk € 119,40 - Kerkgebouw € 95,60
Studieverlof predikant
Tot dinsdag 1 augustus is ds. Gert van de Meeberg niet in onze gemeente
werkzaam vanwege studieverlof en vakantie.
Als u in deze periode een predikant nodig hebt, dan belt u een
kerkenraadslid uit onderstaand schema. Hij of zij zal u dan in contact
brengen met een predikant. 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 één van de volgende
ambtsdragers:
12 juni t/m 18 juni: Grietje Monster (023-5383092) en
Gerda Adolf (020-4976219)
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).
Agenda voor de komende week
Woensdag
21-06 20.00 uur
Vrijdag
23-06 20.00 uur
Zondag
25-06 10.00 uur

InterNos/Hosanna
VoiceMail
Mw. Marijke Gehrels

Deze kerkbrief is verzorgd door Cora Gerritse.
Kijk voor meer informatie op onze website: www.protestantsekerkhalfweg.nl

Zondag, 18 juni 2017
Voorganger
Ouderling van dienst
Organist
Beamer / Geluid
Kinderdienst
Oppasdienst
Collecte

10.00 uur

nr. 1510

: Mw. ds. N. van Voornveld
: Leo Kranenburg
: Arjen de Jong
: Rob Piso en Onno Bart
: aanwezig
: Grietje Monster
: 1e KiA Binnenlands Diaconaat, 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
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
Intochtslied: lied (=psalm) 27: 1
Mijn licht, mijn heil is Hij
Bemoediging en groet
Lied 680: 1, 2, 3 en 4
Kom, heil’ge Geest, Gij vogel Gods
Gebed van verootmoediging
Leefregel: Kolossenzen 3: 12 t/m 17
Lied (=psalm) 103: 4
Zo hoog en wijd de hemel staat gerezen

V: Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
G: HIJ IS ONZE DANKBAARHEID WAARDIG.

HET WOORD
Gebed om de Geest
Moment met de kinderen
Kinderen gaan naar de kinderdienst

TOT SLOT

Schriftlezing: Ezechiël 37: 23 t/m 28

**********************************************************

Schriftlezing: Johannes 20: 19 t/m 23
Evangelische Liedbundel 79 Vrede zij u
1. Vrede zij u, vrede zij u, gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u. 2x
2.Blijft in mijn vrede, blijft in Mij. Mijn woord moet in u zijn, dat maakt u vrij. 2x
3.Ontvangt mijn Geest, Heilige Geest. Hij zal u leiden, weest niet bevreesd. 2x
4.Vrede zij u, vrede zij u, gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u. 2x
Verkondiging
Lied 687: 1 en 3
Wij leven van de wind
GEBEDEN EN GAVEN
Gebeden
Inzameling van de gaven

de kinderen komen terug

HEILIG AVONDMAAL
(V = voorganger, G = GEMEENTE)
V: De Heer zal bij u zijn.
G: DE HEER ZAL U BEWAREN.
V: Verheft uw hart!
G: WIJ ZIJN MET ONS HART BIJ DE HEER.

Tafelgebed
Lied bij de tafel

Lied 1005: 1, 2 en 3
Zoekend naar licht

We vormen een kring
We wensen elkaar ‘de vrede van Christus’
We delen brood en wijn
Afsluitende dankzegging en dankgebed

Zegen,

Lied 423
Nu wij uiteengaan
gezongen amen

De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij:
Dhr. D. Reijnhout, i.v.m. zijn 85e verjaardag
Dhr. F. Hoogland, i.v.m. zijn 85e verjaardag
Asielzoekers die terug moeten hebben uw hulp nodig
Asielzoekers die uitgeprocedeerd zijn dreigen op straat te komen staan. Ze
hebben geen recht meer op voorzieningen in Nederland, maar zien vaak ook
geen toekomst in hun land van herkomst. Voor hen is er het Transithuis van de
Stichting INLIA, partner van Kerk in Actie. Hier kunnen uitgeprocedeerde
asielzoekers terecht om zich voor te bereiden op terugkeer. Ze krijgen hulp om
alvast een sociaal netwerk op te bouwen in hun land van herkomst. Ook treft
INLIA voorbereidingen voor huisvesting en werk, zo nodig voor
gezondheidszorg of scholing. Op die manier bouwen ze stap voor stap aan een
leven in hun land van herkomst. Wanneer terugkeer echt geen optie is zet
INLIA zich ervoor in dat ze toch in Nederland kunnen blijven. INLIA biedt
waar nodig praktische, juridische en financiële ondersteuning en adviseert
kerken hoe ze uitgeprocedeerde asielzoekers het beste kunnen helpen. Hiervoor
is veel geld nodig. Kerk in Actie steunt het Transithuis in 2017 met € 30.000,-.
Helpt u mee dit werk mogelijk te maken? Vandaag is de 1e collecte hiervoor
bestemd. Hartelijk dank!
Dit is de laatste collecteaankondiging van mijn hand. Wij zijn blij dat Petra
Mendrik en Ellen Oostwouder het werk van de ZWO-werkgroep per 1 juli a.s.
van ons over willen nemen. U leest daar meer over in het kerkblad. Namens ons
allen, Adrie Mendrik

