De collectes van 18 juni hebben opgebracht:
KiA Binnenlands diaconaat € 162,00 - Kerk € 70,80 - Gebouw € 54,50

KERKBRIEF

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.

Protestantse gemeente
te
Halfweg-Zwanenburg

Als u een predikant nodig hebt, dan belt u één van de volgende
ambtsdragers:
19 juni t/m 25 juni: Grietje Monster (023-5383092) 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
28-06 20.00 uur
Kerkenraad
Zondag
02-07 10.00 uur
Ds. C.J.P. Ofman
na de kerkdienst staat de WOB-winkel weer klaar

Deze kerkbrief is verzorgd door Cora Gerritse (cora.gerritse@quicknet.nl).
Ook in de maand juli verzorgt Cora Gerritse de kerkbrief.
Kijk voor meer informatie op onze website: www.protestantsekerkhalfweg.nl

Zondag, 25 juni 2017
Voorganger
Ouderling van dienst
Organist / pianist
Koor
Beamer / Geluid
Kinderdienst
Oppasdienst
Collecte

10.00 uur

nr. 1511

: Mevr. Marijke Gehrels
: Annelies Klokman
: Dick Meijer
: VoiceMail, o.l.v. Dick Meijer
: Marthe 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.
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
Aanvangslied Lied 100: 1, 2
(Juicht Gode toe, bazuint en zingt)
Stil gebed, bemoediging en groet
Lied 100: 3, 4
(Treedt statig binnen door de poort)
VoiceMail - Jesus le Christ
Gebed om ontferming
Glorialied Lied 146c : 1, 7
(Alles wat adem heeft love de Here)
HET WOORD
Gebed om de Heilige Geest
De kinderen gaan naar de kinderdienst
Bijbellezing Psalm 23
VoiceMail - Ik weet: de Heer is mijn herder
Uitleg en verkondiging
VoiceMail - Wait for the Lord
Lied Opwekking 123
(Groot is Uw trouw)
Groot is Uw trouw, o Heer,
mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde
die Gij steeds waart,
dat bewijst Gij ook nu.
Refrein:
Groot is Uw trouw, o Heer,
groot is Uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is Uw trouw, o Heer,
aan mij betoond.

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en Uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
Kracht voor vandaag,
blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.
-RefreinGroot is Uw trouw, o Heer,
groot is Uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is Uw trouw, o Heer,
aan mij betoond.
GEBEDEN EN GAVEN
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Collecte
De kinderen komen terug uit de kinderdienst
TOT SLOT
Lied 675 (Geest van hierboven)
Zegen
VoiceMail - I am the way
Pianospel
**********************************************************
De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij:
Mw.W. van Vark-Leijding, Dennenlaan 6B, i.v.m. haar 85e verjaardag
Mw. A. Bos-Meijer, Lijnderdijk 44, i.v.m. haar 80e verjaardag

