Bloemen
De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij:
Dhr. K. Snoek, i.v.m. zijn 85e verjaardag.
mw. L. van Houwelingen.

KERKBRIEF
Protestantse gemeente
te
Halfweg-Zwanenburg

Agenda voor de week van 27 augustus 2017
Maandag 28-08 19.30 uur
Vergadering zondagmiddagconcerten
Dinsdag
29-08 20.00 uur
ZWO-commissie bij Ellen Oostwouder
Woensdag 30-08 20.00 uur
Vergadering diaconie
Zondag
03-09 10.00 uur
ds. G. van de Meeberg, H.A.

Zondag, 27 augustus 2017
Voorganger
Ouderling van dienst
Organist
Beamer / Geluid
Kinderdienst
Oppasdienst
Collecte

Deze kerkbrief is verzorgd door Hilde Kamper (hildekamper@hotmail.com).
Ivm vakantie zal Hilde Kamper de kerkbrief ook in de maand september verzorgen
Kijk voor meer informatie op onze website: www.protestantsekerkhalfweg.nl

10.00 uur

nr. 1520

: Ds. Gert van de Meeberg
: Gerda Adolf
: Dick Meijer
: Marthe en Hanne Kluijt
: aanwezig
: Marianne Kromhout
: 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 62: 1, 4, 5 (=Psalm 62)
• Inkeer, Bemoediging en Groet
• Gezongen gebed om ontferming (tekst: Jaap Zijlstra, melodie Lied 670)
1. Wij komen biddend voor U staan
en roepen U eerbiedig aan,
o God die leven zijt en licht,
op U is onze hoop gericht.
2. Vader die in de hemel zijt,
uw goedheid is van eeuwigheid,
wees ons op aarde zeer nabij,
in uw ontferming schuilen wij.
3. Heer Jezus, Gij weet hoe de haat
de liefde naar het leven staat,
Gij kent het vallen van de nacht,
uw opstanding is onze kracht.
4. Heilige Geest, wees zelf het lied
dat troost geeft in ons zielsverdriet,
o licht dat in uw hoge staat
de wereld ver te boven gaat.
• Woord van liefde en genade
• Lied 902: 5, 6
HET WOORD
• Gebed om de heilige Geest
• Kinderen gaan naar de kinderdienst
• 1e Bijbellezing: Psalm 131 (Bijbel in Gewone Taal)
• Lied 313: 1, 4, 5
• 2e Bijbellezing: Matteüs 11: 28-30 (NBV en BGT)
• Lied 1005: 1, 2, 5 (Nederlandse tekst)
• Uitleg en verkondiging
• Orgelspel en Lied 601

GEBEDEN EN GAVEN
• Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
• Collecte en orgelspel; kinderen komen terug uit de kinderdienst
TOT SLOT
• Lied 218: 1, 2, 4, 5
• Zegen, als antwoord zingen we Lied 273: 1
• Orgelspel.

Meeleven
Mevr. Rie Tangenberg verblijft in het ziekenhuis. We hopen dat haar
situatie zal verbeteren en denken aan haar in ons gebed. Het adres voor
een kaartje is: Spaarne Gasthuis, t.a.v. mevrouw Tangenberg, Afdeling
D3/ kamer 28, Postbus 417, 2000 AK Haarlem.
ds. Gert van de Meeberg.
Maaltijd van de Heer
Volgende week zondag 3 september zullen we samen het avondmaal
vieren. In deze dienst zal ik het nieuwe avondmaals-formulier gebruiken
wat ik geschreven heb, één van de studieresultaten van mijn studieverlof.
Fijn om u en jullie volgende week te ontmoeten! We hopen op een
gezegende dienst, waarin u en jij welkom bent aan de Maaltijd van de
Heer.
Hartelijke groeten, ds. Gert van de Meeberg.
Het Luchthavenpastoraat zoekt vrijwilligers
Op Schiphol bestaat een Stiltecentrum, waar reizigers tot rust kunnen
komen – soms maar even. Deze plek is centraal gelegen achter de
paspoortcontrole. Hét gezicht van het centrum zijn 25 vrijwilligers, die
samen met de drie luchthavenpastores zorgen voor een open en gastvrije
omgeving. Er is plaats voor enkele nieuwe vrijwilligers. Voor meer
informatie en een link om je aan te melden, ga je naar
www.luchthavenpastoraat.nl
Gerard Timmermans, Mark Hafkenscheid, Marieke Meiring,
luchthavenpastores Schiphol

