MyCebu is de jongerenafdeling van de VHC (Vriendschapsband
Haarlemmermeer Cebu).
De VHConderhoudt al meer dan 25 jaar de stedenband tussen de
Haarlemmermeer en de Filipijnse stad Cebu.
In 2006 was de eerste jongerenreis om ook jongeren te laten ervaren hoe het
aan de andere kant van de wereld is.
Sindsdien zijn we een begrip geworden in de Haarlemmermeer.

KERKBRIEF
Protestantse gemeente
te
Halfweg-Zwanenburg

Komende zomer (zomervakantie 2018) organiseren we de tiende
jongerenreis naar Cebu.
Voor het MyCebu 2018 project zijn we op zoek naar geïnteresseerde,
enthousiaste jongeren tussen de 17 en de 24 jaar.
Voor meer informatie over het project nodigen we jullie uit om naar onze
informatieavonden te komen op
1 en 4 oktober, 19.30 op Sterreschool ‘Bikube’ Skagerrak 296 Hoofddorp.
Voor meer informatie kijk op: www.vhc-vriendschapsband.nl
Of stuur een mailtje: mycebu@gmail.com
Wil je een impressie van onze reis krijgen? Kijk dan op:
https://www.youtube.com/watch?v=pqO-moJfCEY&t=71s
Met vriendelijk groet,
Het MyCebu-team (Stephan, Nanda, Josette en Marco)

Zondag, 1 oktober 2017
Voorganger
Ouderling van dienst
Organist
Beamer / Geluid
Kinderdienst
Oppasdienst
Collecte

10.00 uur

nr. 1525

: Ds. Gert van de Meeberg
: Gerda Adolf
: Hans Jütte
: Marthe en Hanne Kluijt
: aanwezig
: Ingrid en Marit Reemer
: 1e Diaconie, 2e Kerk en Israël, 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 Cora Gerritse.
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.

Israëlzondag
VOORBEREIDING
Orgelspel: Preludium & Fuga (F. Mendelssohn Bartholdy)
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
Lied 87 (=Psalm 87)
Inkeer, Bemoediging en Groet
Inleiding op het gebed om ontferming: Psalm 122 (Bijbel in Gewone Taal)
Gebed om ontferming
Evangelische Liedbundel, nr. 410 – Organist speelt eerst voor
1. Jeruzalem, o eeuw’ge gouden stad.
Stad van het licht, waar iedereen op wacht.
De gouden zon, de heuvels in het rond,
de heil’ge stede, stad van Gods verbond.
2. Jeruzalem, geef dat wij door uw poort
komen tot u en leven naar Gods woord.
De stad waar droefheid niet meer zal bestaan,
Jeruzalem, laat mij naar binnen gaan.
3. Jeruzalem, de stad waar liefde woont,
de plaats waar God in licht en glorie troont:
geen rouw, geen nood, geen onrust en geen haat –
breng ons, o Heer, daar waar uw stede staat.
4. Jeruzalem, ‘k aanschouw met eigen oog
eens uw contouren aan de hemelboog,
als ik verlost en horend naar Gods stem
zal ingaan tot het nieuw Jeruzalem.

HET WOORD
Gebed om de heilige Geest
Kinderen gaan naar de kinderdienst
Bijbellezing: Exodus 3: 1-14 (NBV)
We luisteren naar het lied:
Ik zal er zijn (Tekst en muziek: Sela)

De collectes van 24 september hebben opgebracht:
Diaconie € 98,85 - Kerk € 96,60 - Gebouw € 78,65
Zondagmiddagconcert 8 oktober met Acadia Trio
Het Acadia Trio geeft volgende week zondag 8 oktober het eerste
Zondagmiddagconcert van het nieuwe seizoen 2017/2018. Het is een
jong ensemble dat zich richt op klassieke muziek. Het trio bespeelt
meerdere instrumenten: viool, klarinet, saxofoon, vleugel en ook zang.
Het Acadia Trio speelt prachtige stukken van bekende klassieke
componisten, zoals Chopin, Beethoven, Debussy, Schubert, Mozart,
Liszt en Verdi. Tijdens hun concert met instrumenten en zang nemen de
musici het publiek mee op reis: Franse, Engelse, Italiaanse en Duitse
muziek zorgen voor een concert van internationale allure. Het concert
begint om 14.30 uur, natuurlijk in onze kerk. De toegangsprijs bedraagt
7,50 euro inclusief een drankje na afloop. Kinderen t/m 12 jaar hebben
gratis toegang
Benieuwd? U bent van harte welkom, en neem gerust familie, vrienden
of buren mee.
Namens de Commissie Zondagmiddagconcerten, Ben Broerse

Kerkblad oktober
Door omstandigheden zijn onderstaande berichten van mij niet in het
kerkblad van oktober terecht gekomen; vandaar dat ze in deze kerkbrief
gepubliceerd worden. Met hartelijke groet, ds. Gert van de Meeberg.
• Zaterdag 7 oktober: Bazaar
Wat goed dat ook dit jaar weer gemeenteleden in touw zijn om de bazaar tot
een geslaagde dag te maken. En wat fijn, Margreet Smit, dat het altijd onder
jouw leiding zo goed loopt. Jouw enthousiasme en inzet, samen met de
andere vrijwilligers, is onmisbaar voor onze bazaar. Ik wens iedereen een
gezellige dag toe met een mooie opbrengst!
• Zondag 8 oktober: Zondagmiddagconcert
De zondagmiddagconcertcommissie zal het zelf ook aankondigen, maar ook
ik beveel deze middag van harte bij u aan. Het belooft weer mooi te
worden. Welkom!
• Donderdagavond 12 oktober: groot wijkberaad én zangavond!
Op deze avond, georganiseerd door het consistorie (wijkouderlingen en
predikant) en die om 19.30 uur begint (in de kerk), zijn alle
wijkcontactpersonen van harte welkom. Ook zullen we samen zingen o.l.v.
Hans Jütte. Bent u geen wijkcontactpersoon, maar wilt uw wel een half uur
mooie en bekende liederen zingen? Van harte welkom om van 20.15 tot
20.45 uur mee te komen zingen. Graag tot dan!
• 1 t/m 9 oktober: Herfstvakantie predikant
Van zondagmiddag 1 oktober tot en met maandag 9 oktober heb ik
vakantie. Dinsdag 10 oktober ben ik er weer. In dringende gevallen kunt u
contact opnemen met één van onze wijkouderlingen Tineke Berger, Grietje
Monster, Gerda Adolf of wijkcontactpersoon Mieke Sikkel; zij zorgen er
dan voor dat er een predikant beschikbaar is.
Hartelijke groet, ds. Gert van de Meeberg.

Uitleg en verkondiging
Orgelspel: Improvisatie van Israël liederen
Lied: Liederen ter bemoediging, nr. 45: 1, 3, 4
1. Zeg nooit: ‘Onze wereld is gebroken
en de mens tot weinig goeds in staat.’
Zeg nooit: ‘Niemand kan op vrede hopen,
alles gaat nu eenmaal als het gaat.’
Refrein:
Want een land, een land om van te dromen
stuwt de mensen uit hun slavernij
tot zij juichen, met tranen in hun ogen:
‘Lieve God, we zijn er, eind’lijk vrij!’
3. Zeg nooit: ‘God is zijn verbond vergeten,
er is niemand hier, die ons bevrijdt.’
Zeg nooit: ‘Van een droom kan ik niet eten.’
Zeg nooit: ‘Wie niet werkt, verknoeit zijn tijd.’
Refrein
4. Zeg nooit dat verdriet en pijn en lijden
toch het noodlot is van ons bestaan.
Zeg nooit: ‘Stil maar, wacht op beet’re tijden.’
Zeg nooit: ‘Niemand kan de dood weerstaan.’
Refrein

GEBEDEN EN GAVEN
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Collecte, kinderen komen terug uit de kinderdienst
TOT SLOT
Lied 802: 1, 3, 4, 5 – op melodie van Israëlisch volkslied
Zegen
Orgelspel: Fantasie toccatine over Psalm 33 (J. Zwart)

De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht woorden bij:
Mevr. J. den Butter-de Rijk, i.v.m. haar 90e verjaardag
Mevr. A. Bos-Meijer

Nieuws van de bazaarcommissie
Zaterdag 7 oktober is er de bazaar.
Dinsdag 3 oktober om 9.30 uur gaan wij de tasjes vullen met
levensmiddelen. Heeft u nog een tasje thuis dan kunt u deze dinsdag
morgen inleveren in de kerk.
Vrijdagmorgen 6 oktober om 9 uur willen wij de fruitbakjes maken daarbij
kunnen wij uw hulp heel goed gebruiken. Vindt u het leuk om te helpen
maar is vervoer een bezwaar, wij halen u graag even op. Na het maken van
de fruitbakjes kunnen de tafels ingericht worden.
Voor beide activiteiten hebben wij uw hulp nodig.
DONDERDAGAVOND 5 OKTOBER OM 19 UUR, willen wij de tafels
klaar zetten en de inhoud van de opslag overbrengen naar de kerk. Dit
kunnen wij als commissie niet zelf.
HIER VOOR DOEN WIJ EEN DRINGEND BEROEP OP STERKE
MANNEN EN VROUWEN DIE ONS WILLEN HELPEN.
De bazaarcommissie wenst u een heel gezellige bazaardag.
Namens de bazaarcommissie: Margreet Smit

De agenda voor de komende week
Maandag 02-10 20.00 uur
Cursus Reanimatie
Dinsdag 03-10 09.30 uur
Tasjes vullen voor de bazaar
Woensdag 04-10 20.00 uur
Diaconie
Donderdag 05-10 19.00 uur
Tafels klaar zetten voor de bazaar
Vrijdag
06-10 09.00 uur
Fruitbakjes maken en inrichten bazaar
Zaterdag 07-10 10.00 -17.00 uur
Bazaar
Zondag
08-10 10.00 uur
ds. R. Wattel, Hoofddorp
Werelddiaconaat
14.00 uur
Zondagmiddag concert

Werelddiaconaat en spaardoosjes
Op zondag 8 oktober is het werelddiaconaat zondag.
In deze dienst is de collecte Kerk in Actie werelddiaconaat bestemd
voor zaaizaad en bijen voor vrouwen in Zuid-Soedan.
Om hun inkomen te vergroten, volgden de meest kwetsbare vrouwen
landbouwtrainingen van de organisatie ERP, partner van Kerk in Actie.
Ook ontvangen ze verbeterd zaaizaad, zodat ze meer gewassen kunnen
verbouwen en oogsten. Dit jaar traint ERP bovendien honderd vrouwen
in het houden van bijen.
De vrouwen krijgen een eigen bijenkorf en leren hoe ze honing kunnen
verwerken. De vrouwen verkopen de oogst en de honing, dit betekent
een broodnodige aanvulling op hun gezinsinkomen.
Vandaag delen wij de collecte folder uit, hierin kunt u nog meer lezen
over de bestemming van deze collecte.
NB. op de folder staat de datum 15 oktober maar wij hebben 8 oktober
werelddiaconaat zondag.
Zondag 8 oktober worden ook de spaardoosjes weer opgehaald dus
vergeet u niet deze volgende week mee te nemen!
Namens de ZWO-commissie, Ellen Oostwouder

