De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht woorden bij:
Mevr. A. de Ruiter- v.d.Wilt,
Bedankt! Ik wil graag bedanken voor de mooie bloemen uit de kerk.
En voor de kaarten die ik kreeg i.v.m. mijn 90ste verjaardag.
Hartelijk dank daar voor, mevr den Butter.
Vanmiddag een ontspannen Zondagmiddagconcert
Nog moe van de bazaar? Kom dan vanmiddag gezellig uitpuffen tijdens het
Zondagmiddagconcert in onze kerk. Het Acadia Trio geeft dan het eerste
Zondagmiddagconcert van het nieuwe seizoen. Het is een jong ensemble dat zich
richt op klassieke muziek. Het trio bespeelt meerdere instrumenten: viool, klarinet,
saxofoon, vleugel en ook zang. Zij brengen stukken van Chopin, Beethoven,
Debussy, Schubert, Mozart, Liszt en Verdi ten gehore. De Franse, Engelse,
Italiaanse en Duitse muziek zorgen voor een concert van internationale allure. Het
concert straks begint om 14.30 uur. De toegangsprijs bedraagt 7,50 euro inclusief
een drankje na afloop. Kinderen t/m 12 jaar hebben gratis toegang
Kom ook genieten en neem gerust familie, vrienden of buren mee.
Namens de Commissie Zondagmiddagconcerten, Ben Broerse

KERKBRIEF
Protestantse gemeente
te
Halfweg-Zwanenburg

De collectes van 1 oktober hebben opgebracht:
Diaconie € 141,30 - Kerk en Israël € 123,25 - Gebouw € 86,75
Donderdag 12 oktober om 19.30 uur: groot wijkberaad én zangavond!
Op deze avond, georganiseerd door het consistorie (wijkouderlingen en predikant),
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!

Zondag, 8 oktober 2017

Repair Café Zwanenburg-Halfweg slaakt een noodkreet: ‘Als je het fijn vindt
dat je defecte apparaten door vrijwilligers kunt laten repareren, kóm dan dinsdag
10 oktober tussen 13.30 en 15.30 uur naar Repair Café De Hoek in De Olm!’
Al eerder deed het Repair Café een oproep om te komen. Daarna was het ineens
heel druk, maar nu is het weer helemaal ingezakt en dreigt het Repair Café hier te
moeten stoppen.
In Repair Cafés wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd, met als suggestie vijf
euro, maar minder mag ook. U bent van harte welkom!
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De agenda voor de komende week
Donderdag
12-10 19.30 uur
Zondag
15-10 09.30 uur!

Groot wijkberaad én zangavond
Oecumenische dienst in de RK kerk

Volgende week is er in verband met de oecumenische dienst in de RK kerk geen
kerkbrief.
Deze kerkbrief is verzorgd door Cora Gerritse.
Kijk voor meer informatie op onze website: www.protestantsekerkhalfweg.nl

10.00 uur
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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.

Zondag van het Werelddiaconaat
Thema: ‘Gewoon blijven zaaien!’
rond het project ‘Bijen en zaaizaad voor vrouwen in Zuid-Soedan’.
VOORBEREIDING
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
Aanvangslied: Lied 276, Zomaar een dak
Stilte, ‘Onze hulp’, groet
Kyrie-gebed
Glorialied: Lied 136, 1, 3, 8, 12
Loof de Heer, want Hij is goed
ROND HET WOORD
Gebed
Met de kinderen; wie wil mag naar de kinderdienst
Uit de profeten: Prediker 11, 1 - 6
Zingen: Lied 720, Alleen te leven om te zwoegen
Evangelielezing: Matteüs 13, 1 – 9, 18 - 23
Zingen: Lied 764, 1, 2, 4, 6
Preek

slottekst van de preek:
Hoop is niet hetzelfde als optimisme,
evenmin de overtuiging dat iets goed zal aflopen.
Wel de zekerheid dat iets zinvol is
afgezien van de afloop, het resultaat.
Hoop is niet te voorspellen of vooruit te zien.
Het is een gerichtheid van de geest,
een gerichtheid van het hart,
voorbij de horizon verankerd.
Hoop in deze diepe krachtige betekenis
is niet het zelfde als vreugde
omdat alles goed gaat
of bereidheid je in te zetten
voor wat succes heeft.
Hoop is ergens voor werken
omdat het goed is,
niet alleen omdat het kans van slagen heeft.
(Vaclav Havel)

Zingen: Lied 362, Hij die gesproken heeft

GEBEDEN EN GAVEN
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze vader
Collecte
De kinderen komen uit de kinderdienst.
De spaardoosjes zullen worden opgehaald door de kinderen.
GEZEGEND GAAN
Slotlied: GA DAN OP WEG (uit: ‘Vandaar’, Kerk in Actie)
t: Jacqueline Roelofs - v.d. Linden, m: Lof zij de Heer

Ga dan op weg
naar een toekomst van vreugde en vrede.
Zoek reisgenoten om samen die weg te betreden.
En valt het zwaar, steun en bemoedig elkaar.
Liefde verlicht dan je schreden.
Ga dan op weg
om je eigen geluk uit te delen.
Zo kunnen wij wat gebroken was, liefdevol helen.
Geen hongersnood: wij delen samen ons brood.
Er zal genoeg zijn voor velen.
Ga dan op weg,
deel je dromen, je hoop, je verhalen.
Geef elkaar kracht om, op zoek naar nieuw land, niet te falen.
Als wij dat doen, blijft onderweg 't visioen
liefde en warmte uitstralen.
Zegen,

‘Amen’

**********************************************************
Wereldiaconaat en spaardoosjes
Vanochtend staat in onze dienst het werelddiaconaat centraal.
In deze dienst is de collecte Kerk in Actie werelddiaconaat bestemd voor
zaaizaad en bijen voor vrouwen in Zuid-Soedan. U heeft hierover vorige
week een collectefolder van ons ontvangen. Om het inkomen van deze
vrouwen te vergroten, geeft de organisatie ERP, partner van Kerk in
Actie, hen landbouwtrainingen en trainingen in het houden van bijen.
Ook ontvangen ze verbeterd zaaizaad, zodat ze meer gewassen kunnen
verbouwen en oogsten.
Van harte bij u aanbevolen! Namens de ZWO-commissie, Petra Mendrik

