Kerkgids (herinnering)
Nog even een oproep aan degenen die nog niet de tekst hebben
ingeleverd voor de nieuwe kerkgids. Wilt u uiterlijk 30 augustus uw
teksten inleveren bij Ria Bakker, graag digitaal: la.bakker@planet.nl
Met hartelijke groeten, Ria Bakker en Janneke Stoffels

Bloemen
De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij:
Mevr. G. Wind-Hijstek, i.v.m. haar 93e verjaardag
Dhr. H.B. Stol, i.v.m. zijn 90e verjaardag

KERKBRIEF
Protestantse gemeente
te
Halfweg-Zwanenburg

Agenda voor de week van 20 augustus 2017
Er zijn deze week geen vergaderingen
Zondag
27-8 10.00 uur
Ds. G. van de Meeberg

Zondag, 20 augustus 2017
Voorganger
Ouderling van dienst
Organist
Beamer / Geluid
Kinderdienst
Oppasdienst
Collecte

10.00 uur

nr. 1519

: Ds. Gert van de Meeberg
: Grietje Monster
: Hans Jütte
: Rob Piso en Hanne Kluijt
: aanwezig
: Gerda v.d. Heuvel en Marit Parlevliet
: 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 107: 10, 12, 13 (=Psalm 107)
• Inkeer, Bemoediging en Groet
• Lied 283: 1, 2, 4
• Gebed om ontferming
• Lied 1005 (Nederlandse versie), organist speelt eerst voor
HET WOORD
• Gebed om de heilige Geest
• Kinderen gaan naar de kinderdienst
• 1e Bijbellezing: Psalm 33: 2-5, 18-22 (NBV)
• Lied 33: 1, 7, 8 (=Psalm 33)
• 2e Bijbellezing: Matteüs 14: 22-33 (NBV)
• Lied 917, organist speelt eerst voor
• Uitleg en verkondiging
• Orgelspel: Cantilène (S. Paraire)
• Gezang 467 (Liedboek 1973, vers 4 gewijzigd)
1. O eeuw’ge Vader, sterk in macht,
wiens arm betoomt der baren kracht,
die wijst de grondlooz’ oceaan
de hem gestelde perken aan,
o wil verhoren onze beê
voor hen die zijn in nood op zee!

2. O Christus, wiens bestraffend woord
door wind en water werd gehoord,
die onder ‘t stormen rustig sliep
en wandeld’ over ‘t schuimend diep,
o wil verhoren onze beê
voor hen, die zijn in nood op zee!
3. O Geest, die op de grote vloed
gelijk een vogel hebt gebroed,
breng Gij ’t geweld der zee tot staan
en laat de mens met vrede gaan.
O wil verhoren onze beê
voor hen, die zijn in nood op zee!
4. O God, die ons behoeden wilt,
bescherm ons allen, wees ons schild
in storm en strijd, ga met ons mee
en red ons van ’t geweld der zee,
dat land en water wijd en zijd
lofzingen uw barmhartigheid.
GEBEDEN EN GAVEN
• Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
• Collecte en orgelspel; kinderen komen terug uit de kinderdienst
TOT SLOT
• Lied 425
• Zegen
• Orgelspel: Toccata (G. Young).

