KERKBRIEF
Protestantse gemeente
te
Halfweg-Zwanenburg

Zondag, 23 juli 2017
Voorganger
Ouderling van dienst
Organist
Beamer / Geluid
Kinderdienst
Oppasdienst
Collecte

10.00 uur

nr. 1515

: Ds. Ch. Koldewijn
: Leo Kranenburg
: Arjen de Jong
: Onno Bart
: aanwezig
: Cora Gerritse
: 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
Lied: 221: 1 en 2
Stilte, gevolgd door votum en groet
Lied: 221: 3
Kyriëgebed
Glorialied: 150

HET WOORD
Gebed voor de opening van het Woord
De kinderen gaan naar de kinderdienst
Eerste lezing: Jesaja 40: 12 t/m 25
Lied 825: 1, 6 en 8
Tweede lezing: Mattheüs 13: 24 t/m 30
Acclamatie: lied 339a
Prediking n.a.v. Mattheüs. 13: 29
Orgelspel
Lied 978

DIENST DER GEBEDEN
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Collecte
De kinderen komen terug uit de kinderdienst

TOT SLOT
Heenzending
Zegenbede
Orgelspel

De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij:
Dhr. en mevr. Eijken-Van Andel, I.v.m. hun 55-jarig huwelijk.
Wim en Margreet Smit.
Dhr. W. Lem.
Meeleven
Dhr. Wim Lem, Kastanjelaan 86, 1161 VD Zwanenburg is het weekend
thuis vanuit het Spaarne Gasthuis, waar hij een week voor onderzoek
was opgenomen. Hij is ernstig ziek en zal a.s. dinsdag worden
geopereerd.
We denken aan hem – zijn vrouw Joke, de kinderen en kleinkinderen en
wensen hen veel sterkte toe in deze moeilijke en onzekere tijd.
We hopen dat de operatie het gewenste resultaat zal geven.
Met een hartelijke groet, namens de ouderlingen, Tineke Berger
De collectes van 16 juli hebben opgebracht:
Diaconie € 77,95 - Kerk € 77,30 - Gebouw € 58,50
Vakantieverlof predikant
Tot dinsdag 1 augustus is ds. Gert van de Meeberg niet in onze gemeente
werkzaam vanwege 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:
17 juli t/m 23 juli: Tineke Berger (020-4974785) en
Heleen Broerse (020-4976137)
24 juli t/m 01 aug.:
Tineke/Bas Berger (020-4974785).

Slotlied: lied 416

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

gemeente beaamt

Zondag

30-07 10.00 uur

Mevr. ds. F. Klaver uit Vijfhuizen

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

