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:
03 juli t/m 09 juli:
Cora Gerritse (06-30670862) 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 (020-4976137)
24 juli t/m 02 aug.: Tineke/Bas Berger (020-4974785).

KERKBRIEF
Protestantse gemeente
te
Halfweg-Zwanenburg

Agenda voor de komende week
I.v.m. de vakantieperiode zijn er geen vergaderingen
Zondag

16-07 10.00 uur

Mevr. ds. S. v.d. Hoek uit Amstelveen

Ter info: Het nieuwe logo van de Raad van Kerken
Zondag, 9 juli 2017
Voorganger
Ouderling van dienst
Organist
Beamer / Geluid
Kinderdienst
Oppasdienst
Collecte

10.00 uur

nr. 1513

: Mevr. ds. H. van Galen
: Gerda Adolf
: Dick Meijer
: Robert Reemer en Wim Lem
: aanwezig
: Ingrid en Marit Reemer
: 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.
Deze kerkbrief is verzorgd door Cora Gerritse.
Kijk voor meer informatie op onze website: www.protestantsekerkhalfweg.nl

Wilt u gedurende de dienst uw mobiele telefoon uitzetten i.v.m. storing
aan de geluidsinstallatie.

VOORBEREIDING
Orgelspel

HET WOORD
Gebed om de heilige Geest
Moment voor de kinderen

Kinderen gaan naar de kinderdienst

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
Schriftlezing: Genesis 18: 1 – 15
Intochtslied: Vrede voor jou

Lied 803: 1, 2
Uit Oer is hij getogen

(op de melodie van lied 865: Komt nu met zang)

Vrede voor jou hierheen gekomen,
zoekend met ons om mens te zijn.
Jij maar alleen, jij met je vrienden,
jij met je last, verborgen pijn;
Vrede, genade, God om je heen,
vergeving, nieuwe moed voor jou, voor iedereen !
Niemand komt hier vrij van het kwade,
niemand gaat hier straks weer vrij uit.
Niemand te veel, niemand te weinig,
niemand te groot, geen één te klein.
Dit wordt verbeeld in woord en gebaar,
tot ooit en overal wij leven van elkaar !
Gij die ons kent, gij die ons aanvoelt,
Gij die de hele wereld draagt.
Kom naar ons toe, leer ons te leven,
help ons te zien wat ieder vraagt:
tijd om te leven, kans om te zijn,
een plek om nu en ooit gezien, aanvaard te zijn !

Bemoediging en Groet
Gebed om ontferming
We beginnen het kyriegebed met het zingen van:
Lied 997: 1, 2, 4
hierna het gesproken kyriegebed dat uitmondt in het gezongen Gloria:
Glorialied 146c: 5, 6
O gij verdrukten, die onrecht moet lijden

Schriftlezing: Lucas 19: 1 -10
Lied: 531: 2, 3
Jezus die langs de straten kwam
Uitleg en verkondiging
Orgelspel
Lied: 993
Samen op de aarde
GEBEDEN EN GAVEN
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Collecte
Kinderen komen terug uit de kinderdienst

TOT SLOT
Slotlied: lied 422
Laat de woorden die we hoorden
Zegen

Gemeente antwoordt met gezongen amen
Orgelspel

**********************************************************
De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij:
Mw. L. Hofstra-Zuidweg i.v.m. haar 91e verjaardag
De collectes van 2 juli hebben opgebracht:
Diaconie € 93,85 - Jeugdwerk JOP € 66,65 - Gebouw € 51,06

