Enveloppen Solidariteitskas/Kerkrentmeesterlijk Quotum 2017
In de koffieruimte liggen stapeltjes brieven voor de Solidariteitskas klaar
om bezorgd te worden. Wilt u een stapeltje mee nemen met adressen bij u in
de buurt en die bezorgen? Want u weet: vele handen maken licht werk.
Hartelijk dank.
Namens de kerkrentmeesters, Cora Gerritse
Nieuws van de bazaarcommissie
Woensdagmorgen 30 september van 9.30 tot 10.30 kunt u nog spullen
inleveren voor de bazaar. In de maand oktober nemen wij geen spullen aan.
Vanaf oktober tot maart kunt u goederen inleveren na telefonisch overleg.
Namens de bazaarcommissie: Margreet Smit 020-4974362 of

KERKBRIEF
Protestantse gemeente
te
Halfweg-Zwanenburg

Gezamenlijk maaltijd
U hebt in het kerkblad kunnen lezen dat we aanstaande zondag weer de
lunch met elkaar gebruiken. U kunt zich bij mij aanmelden via 0204976137. Later bespreken we dan wat u kunt meenemen. Heleen Broerse

JOP
Vandaag wordt gecollecteerd voor het JOP, de organisatie die het Landelijk
Jeugdwerk voor de kerken organiseert. Voor deze gelegenheid is een boekje
uitgegeven, dat gratis beschikbaar is. Het heet "Ik ben geliefd" en bevat
geloofsverhalen van kinderen en jongeren. In de kerkzaal liggen
bestelkaarten op de tafel, die u kunt meenemen.
Bloemen
De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij:
Mevr. G. Prins-Huisman, i.v.m. haar 80e verjaardag.
Dhr. J. Malipaard, i.v.m. zijn 92 verjaardag.
Dhr. en mevr. T. de Vente-Blok, i.v.m. hun 50 jarig huwelijk.
Agenda voor de week van 10 september
Vrijdag 15-09
20.00 uur
Voice Mail
Zondag 17-09
10.00 uur
ds. G. van de Meeberg
Deze kerkbrief is verzorgd door Hilde Kamper.
Kijk voor meer informatie op onze website: www.protestantsekerkhalfweg.nl

Zondag, 10 september 2017
Voorganger
Ouderling van dienst
Organist
Beamer / Geluid
Kinderdienst
Oppasdienst
Collecte

10.00 uur

nr. 1522

: Ds. C. Pumplun
: Heleen Broerse
: Hans Jütte
: Robert Reemer en Onno Bart
: aanwezig
: Grietje Monster
: 1e Diaconie, 2e jeugdwerk JOP,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: Lied (Psalm) 119: 39 en 40
• Inkeer, Bemoediging en Groet
• Lied: Lied (Psalm) 119: 41 en 42
• Gebed om ontferming
• Glorialied: Lied 305
HET WOORD
• Gebed om de heilige Geest
• Kinderen gaan naar de kinderdienst
• Bijbellezing: Deuteronomium 6,1 - 6
• Lied: Lied 320: 1,2,3,4
• Bijbellezing: Lucas 10, 25 - 37
• Lied: Lied 793: 1 en 2
• Uitleg en verkondiging
• Lied: Lied 568a (we zingen het lied 3x)
• Orgelspel
GEBEDEN EN GAVEN
• Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
• Collecte
• Kinderen komen terug uit de kinderdienst
TOT SLOT
• Lied: (staande) Lied 418
• Zegen
• Orgelspel.
************************************************************
Meeleven
Dhr. J. de Ruiter is afgelopen tijd opgenomen geweest vanwege een
operatie. Daarna is hij tijdelijk in de Jacobkliniek in Haarlem geweest.
Inmiddels is hij weer thuis en gaat het naar omstandigheden goed. Daar zijn
we samen met hem, zijn vrouw en hun gezin dankbaar voor. Namens hen
mag ik ieder bedanken die hebben meegeleefd, het heeft hen goed gedaan.

Dhr. Gellius Joustra is afgelopen week opgenomen in het Spaarne
Gasthuis te Haarlem vanwege hartklachten. Inmiddels is besloten dat hij
in het ziekenhuis blijft om een pacemaker te krijgen. Het adres is:
Spaarne Gasthuis, t.a.v. dhr. G. Joustra, cardiologie/kamer 17, Postbus
417, 2000 AK Haarlem. We wensen hem sterkte toe en hopen dat hij
weer snel naar huis mag.
ds. Gert van de Meeberg.
Volgende week zondag 17 september, Startdienst: 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.
Reanimatie, ieder minuut telt
In Nederland zijn er 7000-8000 reanimaties per jaar buiten het
ziekenhuis. In ruim 70% van de gevallen vindt een reanimatie thuis
plaats, in de overige 30% op straat, in een openbaar gebouw of tijdens
sport. In veel gevallen kan een ambulance niet op tijd zijn, daarom is het
belangrijk te kunnen reanimeren. Door te reanimeren en het gebruik van
een AED is de gemiddelde overlevingskans 44%. Ook dit jaar kunt u/je
een reanimatie cursus volgen in onze kerk, op
maandag 2 oktober om 20.00 uur. Deelname is
gratis. Opgave bij Simone Groothuis telefoon
nummer 06-12230229

