Terug
Na een periode van afwezigheid ben ik weer terug. Het studieverlof was een
goede en leerzame tijd. De cursusdagen met collega’s waren inspirerend en
gezellig. In het paper wat ik moest schrijven voor mijn eindopdracht, heb ik
onder andere nagedacht over de manier waarop wij het avondmaal vieren en
welke woorden ik daarbij gebruik. Daarbij heb ik een nieuw
avondmaalsformulier geschreven, wat ik wil gaan gebruiken in onze
diensten. Later vertel ik u daar meer over. Goed om vandaag weer in onze
kerk voor te gaan!
Hartelijke groet, ds. Gert van de Meeberg.

KERKBRIEF
Protestantse gemeente
te
Halfweg-Zwanenburg

Meeleven
Dhr. Wim Lem is afgelopen week thuisgekomen uit het ziekenhuis. Op dit
moment is het nog onzeker of en wat voor behandeling er mogelijk is. We
hopen en bidden dat hij nu eerst zal aansterken en we wensen hem, zijn
vrouw Joke en hun kinderen en kleinkinderen, Gods nabijheid toe in deze
onzekere tijd.
ds. Gert van de Meeberg.
Bloemen
De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij:
dhr. L. van Andel.
Zondag, 6 augustus 2017

Agenda voor de week van 6 augustus 2017
Zondag 13-08
10.00 uur
ds. W.T. Knoeff uit Hoofddorp

Voorganger
Ouderling van dienst
Organist
Beamer / Geluid
Kinderdienst
Oppasdienst
Collecte

10.00 uur

nr. 1517

: Ds. G. van de Meeberg
: Tineke Berger
: Hans Jütte
: Marthe en Hanne Kluijt
: aanwezig
: Collen Dhliwayo en Ria Bakker
: 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 Hilde Kamper.
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: Preludium & Fuga, J.S. Bach
• Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
• Lied 92: 1, 2, 3 (=Psalm 92)
• Inkeer, Bemoediging en Groet
• Lied 833, Nederlandse tekst, we zingen het 4 keer: 1e keer allen, 2e
keer vrouwen, 3e keer mannen, 4e keer allen (organist speelt voor)
• Gebed om ontferming
• Lied 910
HET WOORD
• Gebed om de heilige Geest
• Kinderen gaan naar de kinderdienst
• Bijbellezing: Matteüs 14: 1-12 en 13-21 (NBV)
• Lied 392 – op melodie van Lied 778
• Uitleg en verkondiging
• Orgelspel : Dialogue sur les grands jeux, Fr. Couperin
• Lied: Wij delen (tekst: Matthijn Buwalda, muziek: Anders Ruuth)

2. Wij delen met jou en met iedereen
de hoop en liefde van God.
Vijf broden, twee vissen, de Heer die het brak
en niemand kwam iets tekort.
Zo mogen wij delen met handen en hart,
totdat het een overvloed wordt.
3. Wij delen ver weg, we delen dichtbij,
één kerk, één wereld, één God.
Vijf broden, twee vissen, de Heer die het brak
en niemand kwam iets tekort.
Dat wonder voltrekt zich nog iedere dag,
als delen een deel van ons wordt.
GEBEDEN EN GAVEN
• Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
• Collecte en orgelspel; kinderen komen terug uit de kinderdienst
TOT SLOT
• Lied: Ga dan op weg, 1 en 2 (tekst: J. Roelofs-van der Linden;
melodie: Lied 868)
1. Ga dan op weg en laat hoop en verwachting je leiden,
ook al zijn pijn en verdriet door geen mens te vermijden.
Wees niet bevreesd, ga en vertrouw op de Geest
die je van angst zal bevrijden.
2. Ga dan op weg en ontmoet op de reis medemensen.
Geef aan een ieder al wat jij jezelf toe zou wensen.
Dan, onder ‘t gaan, zul je de ander zien staan
en overschrijd je je grenzen.
• Zegen
• Lied: Ga dan op weg, 3
3. Ga dan op weg en schud af al je twijfels en zorgen.
Ga en ontdek, wat vandaag nog voor jou is verborgen.
Houd op het Licht, altijd je ogen gericht.
Dat zal je kracht zijn voor morgen.
• Orgelspel: Allegro, Orgelconcert nr. 2 G.Fr. Händel

