Vakantie predikant
Tot dinsdag 1 augustus is ds. Gert van de Meeberg niet in onze gemeente
werkzaam vanwege vakantie. Als u een predikant nodig hebt, dan kunt u
bellen met:
Tineke/Bas Berger 020-4974785
Zij zullen u dan in contact brengen met een predikant.
Agenda voor de komende week
I.v.m. de vakantieperiode zijn er geen vergaderingen
Zondag 06-08

10.00 uur Ds. G. van de Meeberg

KERKBRIEF
Protestantse gemeente
te
Halfweg-Zwanenburg

Zondag, 30 juli 2017
Voorganger
Ouderling van dienst
Organist
Beamer / Geluid
Kinderdienst
Oppasdienst
Collecte

Deze kerkbrief is verzorgd door Cora Gerritse.
Volgende maand verzorgt Hilde Kamper de kerkbrief.
Kijk voor meer informatie op onze website: www.protestantsekerkhalfweg.nl

10.00 uur

nr. 1516

: Mw. ds. F. Klaver
: Grietje Monster
: Arjen de Jong
: Onno Bart
: aanwezig
: Marije Smit
: 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.

Thema: Zorgeloosheid
VOORBEREIDING
Orgelspel
Welkom en mededelingen door ouderling van dienst
Lied Psalm 146: 1, 3, 4, 5
Stilte
Bemoediging en groet
Kyriegebed met na elke bede gezongen “Heer ontferm U”
Glorialied 225
HET WOORD
Gebed
Kinderen kunnen naar de kinderdienst gaan
1ste schriftlezing: Jesaja 49: 13-20
Lied 927: 1, 2

e

2 schriftlezing: Mattheus 6: 25-34
Lied 927: 3 - 5
Uitleg en verkondiging
Orgelspel
Lied 930 (3x)
DIENST DER GEBEDEN
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Collecte
De kinderen komen terug
TOT SLOT
Zegen -

Lied 978
met woorden van Teresa van Avila,
aansluitend gezongen amen

Moge er - nu - vrede in je zijn.
Moge je op God vertrouwen dat je precies bent waar je zou moeten zijn.
Moge je nooit de oneindige mogelijkheden vergeten die uit vertrouwen
worden geboren.
Moge je de gaven gebruiken die je hebt gekregen
En de liefde die je ontving doorgeven.
Moge je tevreden zijn dat je een kind van God bent.

Laat dit besef zich settelen in je botten
En je ziel de vrijheid geven om te zingen, te dansen en te beminnen.
Het is er voor ieder van ons.
Moge God ons zegenen en mogen wij opbouwend zorgen.
**********************************************************
De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij:
Dhr. C. van Oosterom, i.v.m. zijn 92e verjaardag
Meeleven
Dhr. Wim Lem is afgelopen week geopereerd in het Spaarne Gasthuis,
locatie Hoofddorp.
De operatie is geslaagd. Hij zal wel eerst moeten aansterken voordat een
verdere behandeling kan worden gestart.
Joke en Wim waren blij met de bloemen uit de kerk.
Ook de kaarten die ze gekregen hebben en het meeleven vonden ze erg
fijn. Hartelijk bedankt hiervoor!
Met een hartelijke groet namens de ouderlingen, Tineke Berger
Bedankt
Heel hartelijk bedankt voor de schitterende bloemen die wij mochten
ontvangen voor ons 55-jarig huwelijk. Met de dames die de bloemen
kwamen brengen hebben we heerlijke herinneringen opgehaald, het was
heel gezellig. Nogmaals heel hartelijk bedankt.
Met vriendelijke groeten, Rinus en Janny Eijken
Kerkgids
In het kerkblad van juni hebben we geschreven dat we een nieuwe
kerkgids gaan maken. We hebben toen gevraagd of alle
colleges/commissies wijzigingen wilden doorgeven. Inmiddels hebben
we al veel reacties gekregen. Dat is heel fijn.
Maar helaas hebben we nog niet van alle actieve groepen in onze
gemeente iets ontvangen.
We willen graag verder met ons werk en vragen u om zo snel mogelijk
de benodigde informatie door te geven, het liefst digitaal. Dat kan naar
Ria Bakker, la.bakker@planet.nl.
We rekenen op uw hulp.
Met vriendelijke groeten, Ria Bakker en Janneke Stoffels

