Kerk in Actie collecte najaarszending Dankdag gewas & arbeid
Aan het Luthers Theologisch Seminarie in Hong Kong in China volgen
ruim 560 studenten een opleiding tot theologiedocent of predikant. Ook rust
het seminarie leken toe. Tjeerd de Boer is samen met zĳn vrouw Kathleen
Ferrier door Kerk in Actie uitgezonden naar Hong Kong om les te geven
aan het seminarie. De studenten komen uit Hong Kong, China en uit andere
Aziatische landen zoals Cambodja, Myanmar, Laos en Indonesië. Veel
studenten zĳn al gemeentepredikant of theologiedocent en willen hun
kennis vergroten. Door in Hong Kong te studeren, blijft de opleiding
betaalbaar en hoeven studenten niet naar het westen.
Met deze collecte steunt u het werk van het Luthers Theologisch Seminarie
en andere zendingspartners van Kerk in Actie. Van harte aanbevolen!
Namens de ZWO-commissie, Petra Mendrik

KERKBRIEF
Protestantse gemeente
te
Halfweg-Zwanenburg

Bloemen
De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij:
Mevr. C. Taling- v.d. Ban, i.v.m. haar 94ste verjaardag.
Dhr. en mevr. J. Kortenoeven- Keddeman, i.v.m. hun
55 jarig huwelijk.
Dhr. G. van Smeerdijk.
Agenda
Hierbij de agenda voor de komende week:
Maandag
06-11 09.00 uur
schoonmaakploeg.
19.30 uur
verg. zondagmiddagconcerten.
Woensdag
08-11 19.30 uur
verg. Diaconie.
20.30 uur
verg. moderamen.
Zondag
12-11 10.00 uur
Ds. G. van de. Meeberg

Dankdag gewas en arbeid
Zondag, 5 november 2017
Voorganger
Ouderling van dienst
Organist
Beamer / Geluid
Kinderdienst
Oppasdienst
Collecte

10.00 uur

nr. 1529

: ds. L.J. Rasser
: Leo Kranenburg
: Hans Jütte
: Rob Piso en Hanne Kluijt
: aanwezig
: Renske de Vries
: 1e KiA Zending, 2e Kerk, 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 Hilde Kamper (hildekamper@hotmail.com)
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.

VOORBEREIDING
 Orgelspel: Koraalvoorspel Wachet auf, ruft uns die Stimme, J.S. Bach.
 Intochtslied: Psalm 23: 1
 Votum en groet
 Psalm 23 vers 2
 Opwekking nr 136 (Abba Vader)
 Glorialied 438: 1 en 3
HET WOORD
 1e Schriftlezing: Psalm 23
 Lied 23c: 1 en 2
 2e schriftlezing: Johannes 10: 11 - 18
 Lied 23c: 4 en 5


Preek

 Orgelspel: Andante em Lá menor, anonieme Portugese componist.
 lied 23 b
TOT SLOT
 Slotlied 467 (rode) liedboek der kerken 1973
 Orgelspel

******************************************
Collecte
De collectes van 29 oktober hebben het volgende opgebracht:
KiA Hervormingsdag
€117,75
Kerk
€ 86,40
Gebouw
€ 71,05

Meeleven
Huwelijksjubileum
Dhr. en mevr. Jaap en Gerda Kortenoeven mochten afgelopen woensdag
1 november vieren dat zij 55 jaar getrouwd zijn. Samen met hen, hun
kinderen en kleinkinderen, zijn we dankbaar voor dit jubileum. Geliefde
Jaap en Gerda, van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegebeden voor nu
en de komende jaren.
Andere berichten
Dhr. Jaap Kromhout is vorige week thuisgekomen uit het ziekenhuis. We
wensen hem sterkte toe nu hij begonnen is met behandelingen en hopen
dat zijn gezondheid stabiel zal worden.
ds. Gert van de Meeberg.
Informatie bezoek Catharijneconvent ‘Luther’, 11 november 2017
Fijn dat een groep gemeenteleden en parochianen zich hebben
opgegeven voor de excursie naar de tentoonstelling ‘Luther’. Hieronder
volgt informatie voor hen die zich opgegeven hebben (de bus is zo goed
als vol, dus helaas kunt u zich niet meer opgeven).
• Programma:
Heenreis naar Utrecht: 13.30 uur vertrek bij de RK kerk in Halfweg. De
bus staat klaar vanaf 13.15 uur.
In het museum: bij aankomst kunnen we in het restaurant een kop koffie
drinken. Daarna hebben we om 15.30 uur een rondleiding. Het museum
is tot 17.00 uur open.
Terugreis naar Halfweg: 17.30 uur vertrek bij het punt waar we ook
uitgestapt zijn (dat zien we op die middag, het is vlakbij het museum).
• Kosten: Graag gepast betalen in de bus op de heenreis.
Zonder museumkaart: Bus: 5 Euro + Museum: 10 Euro = 15 Euro
Met museumkaart: Bus: 5 Euro. Willen degenen met een museumkaart
deze meenemen?
We hebben de kosten laag gehouden, omdat we het als Raad van Kerken
leuk vinden om u een deel van de kosten cadeau te doen.
Tot dan en hartelijke groeten, namens de Raad van Kerken,
ds. Gert van de Meeberg.

