Meeleven
Dhr. Wim Goedhart mocht vrijdag naar huis, wat fijn is. We hopen dat zijn
situatie stabiel blijft en wensen hem, zijn vrouw en hun kinderen sterkte toe.
Mevr. Rie Tangenberg is donderdag overgebracht naar het Reinaldahuis in
Haarlem; ze zal daar tijdelijk verblijven om aan te sterken. Het adres is: Het
Reinaldahuis, t.a.v. mevr. Tangenberg, kamer 1.08.01, Leonard
Springerlaan 1, 2033 TA Haarlem. We wensen haar van harte beterschap
toe.
ds. Gert van de Meeberg.
De Zonnebloem
De Zonnebloem start weer met een gezellige kienmiddag en wel op
woensdag 6 september in de Olm. We beginnen om 13.30 uur, de deur is
open om 13.00 uur. Komt U ook? Heeft U geen vervoer? dan Ellen bellen!
tel. 0204972287. Zondag 10 september is weer nationale ziekendag, vergeet
U hen niet.
groet van de vrijwilligers van de Zonnebloem

KERKBRIEF
Protestantse gemeente
te
Halfweg-Zwanenburg

Bedankje
Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor het medeleven dat wij van de
gemeente mochten ontvangen. Vele telefoontjes en prachtige kaarten en
bloemen, wat heel fijn is om te ontvangen bij het ziek zijn. Dat heeft ons
veel goed gedaan en zien we dat we een warme gemeente hebben die naar
elkaar omzien. Wim begint nu met de chemokuren en we hopen dat deze
aan zullen slaan. Nogmaals onze hartelijke dank. Wim en Joke Lem.
Bloemen
De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij:
Mw. E. Mandemaker-Snijders, i.v.m. haar 80e verjaardag.
Verkoop “Fair-trade” artikelen
Na de kerkdienst staat de WOB-winkel weer voor u klaar.
Agenda voor de week van 3 september 2017
Maandag
04-09 09.00 uur
Schoonmaakploeg
Woensdag
06-09 20.00 uur
Verg. Moderamen.
Zaterdag
09-09 10.00 uur
Monumentendag.
Zondag
10-09 10.00 uur
Mevr. Ds. C. Pumplun uit Amsterdam

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

Heilig avondmaal
Zondag, 3 september 2017
Voorganger
Ouderling van dienst
Organist
Beamer / Geluid
Kinderdienst
Oppasdienst
Collecte

10.00 uur

nr. 1521

: Ds. Gert van de Meeberg
: Leo Kranenburg
: Dick Meijer
: Onno Bart
: aanwezig
: Ellen Oostwouder en Marjolein Oostwouder
: 1e Diaconie, 2e Missionair werk en kerkgroei,
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 100: 1, 2 (=Psalm 100)
• Inkeer, Bemoediging en Groet
• Lied 100: 3, 4 – daarna nemen we plaats –
• Gebed om ontferming
• Gloria: Lied 705: 1, 2
HET WOORD
• Gebed om de heilige Geest
• Kinderen gaan naar de kinderdienst
• 1e Bijbellezing: 1 Korintiërs 10: 16, 17 en 11: 17-26 (NBV)
• Lied 970: 1, 2, 3 – organist speelt eerst voor –
• 2e Bijbellezing: Filippenzen 2: 1-11 (NBV)
• Lied 970: 4, 5
• Uitleg en verkondiging
• Orgelspel
• We gaan staan en belijden ons geloof in de woorden van Lied 344
GEBEDEN EN GAVEN
• Dankgebed en voorbeden
• Collecte; de kinderen komen terug uit de kinderdienst; de diakenen
maken de tafel gereed
MAALTIJD VAN DE HEER
• Nodiging, daarna vormen we een kring
• Vredegroet: we wensen elkaar ‘de vrede van Christus’.
• Tafelgebed (1e deel)
V: We richten onze harten naar de HEER.
A: Zoals bloemen zich richten naar de zon.
V: God is licht. |
A: Er is in Hem geen spoor van duisternis.
V: Loof de HEER!
A: Wij prijzen zijn heilige Naam!
– zie beamer voor vervolg tafelgebed –
• Lied 985: 1, 3
• Tafelgebed (2e deel)
– zie beamer voor tekst van tafelgebed –

A: Zijn dood gedenken wij,
zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij.
Maranatha!
• Gebed om de heilige Geest, aansluitend Onze Vader
• We delen brood en wijn
• Dankgebed
• Psalm 136: 1, 4, 11 (De nieuwe Psalmberijming, 2015)
1. Prijs de hoogverheven HEER,
4. Hij schiep sterren, zon en maan,
Hij is goed, geef Hem de eer!
wees de wegen die zij gaan.
Want zijn liefde blijft altijd,
Want zijn liefde blijft altijd,
Hij is trouw in eeuwigheid.
Hij is trouw in eeuwigheid.
11. Steeds heeft Hij aan ons gedacht,
ons bevrijd en hulp gebracht.
Want zijn liefde blijft altijd,
Hij is trouw in eeuwigheid.
• Zegen
• Orgelspel.

• Lied 425

Startdienst 17 september: Open Huis!
Zullen we voor deze dienst, met als thema ‘Open huis’, allemaal iemand
uitnodigen? De praktijk leert dat het spannend is om iemand uit te
nodigen een keer mee te gaan naar de kerkdienst; hoe doe je dat?
Daarom een aantal tips:
• Denk goed na over wie je uitnodigt. Mensen uitnodigen met wie je
weinig relatie hebt, werkt meestal niet. Het gaat om buren, kennissen of
vrienden die niet (meer) naar de kerk gaan maar met wie je een relatie
hebt, die jou vertrouwen.
• Houd de uitnodiging luchtig, vrijblijvend: “Zou het je wat lijken om
een keer mee te gaan naar mijn kerk? Ik zou het in ieder geval leuk
vinden. Deze zondag is speciaal voor gasten, voor vrienden en kennissen
die wel eens mee willen.”
• Nodig mensen persoonlijk uit, niet via een briefje door de brievenbus.
• ‘Succes’ is niet als mensen ‘ja’ zeggen. ‘Nee’ is ook een antwoord.
Van harte welkom in de kerk, graag tot dan! Hartelijke groet, ook
namens de commissie eredienst, ds. Gert van de Meeberg.

