KERKBRIEF
Protestantse gemeente
te
Halfweg-Zwanenburg

Heilig avondmaal
Zondag, 12 november 2017
Voorganger
Ouderling van dienst
Organist
Beamer / Geluid
Kinderdienst
Oppasdienst
Collecte

10.00 uur

nr. 1530

: ds. Gert van de Meeberg
: Gerda Adolf
: Dick van Voornveld
: Onno Bart
: aanwezig
: Cora Gerritse
: 1e KiA binnenlands diaconaat, 2e Kerk,
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 287: 1, 2
• Inkeer, Bemoediging en Groet
• Lied 287: 4, 5 – daarna nemen we plaats –
• Gebed om ontferming
• Lied 364: 3, 4, 5, 6
HET WOORD
• Gebed om de heilige Geest
• Kinderen gaan naar de kinderdienst
• 1e Bijbellezing: Spreuken 2: 1-6 / 3: 3-6 (NBV)
• Lied 111: 1, 2 (=Psalm 111)
• 2e Bijbellezing: Spreuken 6: 6-8 / 7: 1-3 / 9: 5, 6, 10 (NBV)
• Lied 111: 4, 6
• Uitleg en verkondiging
• Orgelspel
• We gaan staan en belijden ons geloof in de woorden van Lied 344

Bloemen
De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij:
Mevr. J. de Waardt- Vuijst, i.v.m. haar 85e verjaardag.
Mevr. M. Bijma-Vaandering, i.v.m. haar 94e verjaardag
Mevr. C. van Houwelingen, i.v.m. haar 92e verjaardag
Bericht ingebruikname orgel GG Nieuw-Beijerland
Op zaterdagmiddag 9 december wordt ons nieuwe orgel – met het orgelfront van de GK uit Halfweg - in gebruik genomen. Vanaf 14.00 uur is er
een officieel moment, na ruim een uur is het open huis tot half 6.
Van harte welkom! (zie ook de foto op mededelingenbord)
Agenda
Hierbij de agenda voor de aankomende week:
Woensdag
15 – 11
20.00 uur
Donderdag
16 – 11
19.45 uur
Vrijdag
17 – 11
20.00 uur
Zondag
19 – 11
10.00 uur
19 – 11
14.30 uur

InterNos/Hosanna
Consistorievergadering
Voice Mail
Ds. G. van de Meeberg
Zondagmiddagconcert

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
Vandaag zullen wij, in navolging van velen die ons daarin al eeuwenlang
zijn voorgegaan, de maaltijd van de Heer vieren. De apostel Paulus
schreef in 1 Korintiërs 10: 16, 17 (BGT) het volgende:
16
Als wij als christenen bij elkaar komen, danken we God voor de beker
met wijn. En we delen samen het brood. Zo vormen we een eenheid met
elkaar. Het is een eenheid van mensen die bij Christus horen, en gered
worden dankzij zijn dood. 17 Samen vormen we één geheel, omdat we
samen van dat brood eten.
Christus zelf nodigt ons uit om deel te nemen aan zijn Maaltijd. U bent en
jullie zijn van harte welkom. Laten we onze verbondenheid met Hem en

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

Kerk in Actie-collecte binnenlands diaconaat HA, geef voor een
glimlach van een vluchtelingkind
Geen eigen kamer, verdrietige volwassenen om je heen, steeds weer
verhuizen en altĳd weer die onzekerheid of je in Nederland mag blĳven.
Kinderen die opgroeien in een asielzoekerscentrum hebben vaak
traumatische dingen meegemaakt voordat ze naar Nederland kwamen. En
als ze eenmaal hier zĳn, krĳgen ze nog meer te verwerken.
Samen met andere organisaties staat Kerk in Actie op de bres voor deze
kinderen. Er worden allerlei activiteiten voor hen georganiseerd: ze kunnen
een weekje op vakantie, er zĳn recreatieve en sportactiviteiten in
asielzoekerscentra, en ze kunnen een beroep doen op individuele rechtshulp
of juridische bĳstand. Met deze collecte steunt u de inzet van Kerk in Actie
voor vluchtelingkinderen en voor andere diaconale projecten in Nederland.
Van harte aanbevolen!
Namens de ZWO-commissie, Petra Mendrik
Romantisch concert in onze kerk
Zin in een romantische middag? Kom dan zondagmiddag 19 november naar
onze kerk. Dan verzorgt het duo Giles Francis (viool) en Marije Vijselaar
(harp) een romantisch Zondagmiddagconcert. Giles en Marije brengen
oorstrelende werken van Fauré, Saint Saëns, Ravel en Piazzolla.
Het concert begint om 14.30 uur. De entree bedraagt 7,50 euro inclusief een
drankje na afloop. Kinderen tot en met 12 jaar betalen geen toegang.
Giles en Marije hebben elkaar leren kennen op een concert in Engeland. Het
schitterende gebied van The Cotswolds is de verbindende factor: de Brit
Giles Francis is hier opgegroeid, maar woont en werkt al meer dan 25 jaar
als freelance violist in Amsterdam, onder andere bij het Koninklijk
Concertgebouworkest. De Nederlandse harpiste Marije Vijselaar heeft zich
na een aantal jaren in The Cotswolds te hebben gewoond en gewerkt, weer
in Amsterdam gevestigd. Marije werkt hier als freelance harpiste en
harpdocent. Hoe mooi kan het zijn dat Giles en Marije met hun Engelse
wortels een concert geven in onze mooie kerk die onder invloed van
Engelse kerkarchitectuur is gebouwd?
L.S.: Stelt u prijs op de voortzetting van deze culturele activiteiten in onze
kerk? Ja? Steun dan de Zondagmiddagconcerten daadwerkelijk door uw
aanwezigheid…
Ben Broerse, Namens de Commissie Zondagmiddagconcerten

met elkaar uitdrukken door samen een kring te vormen en brood en wijn
te delen. Als u wilt zitten, mag u plaats nemen op de eerste rijen van het
middenvak.
• Vredegroet: als we in de kring staan wensen we 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!
V: Wij danken U voor wie U was en bent en zijn zal: liefdevol en trouw,
genadig en rechtvaardig, als een spoor van licht door alle tijden heen. In
het begin – de aarde was onherbergzaam en verlaten – liet U de
duisternis wijken voor het licht. Toen het volk Israël door de woestijn
trok, ging U hen lichtend voor, als een vuur in de nacht. Steeds weer, in
alle seizoenen van ons leven, bent U ons licht en heil, zoals David in zijn
Psalmen bezong. Voor Jezus, uw licht voor onze wereld, danken wij U,
voor wie Hij was en is en zijn zal, een lichtend voorbeeld voor ons allen.
Daarom, HEER onze God, stemmen wij met hart en ziel in met het
loflied van allen die getuigen van uw licht, in de hemel en op de aarde,
door U toe te zingen:

• Lied 985: 1, 3
1. Heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven
boven ons mensen: de naam van God de Heer!
Heilig, heilig, heilig, Schepper van de wereld,
mensen beneden zingen U ter eer!
3. Heilig, heilig, heilig, bron van alle leven,
bloemen en bomen en al wat adem heeft!
Heilig, heilig, heilig, Vader van ons allen,
eerste en laatste, U dankt al wat leeft!

4. Hij schiep sterren, zon en maan,
wees de wegen die zij gaan.
Want zijn liefde blijft altijd,
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.
• Dankgebed

• Tafelgebed (2e deel)
V: Goede God, wij danken U voor Jezus Christus, want Hij is het die
verzoening brengt voor onze zonden, en niet alleen voor die van ons, maar
voor de zonden van de hele wereld. Hij gaat ons lichtend voor op de weg
van ‘er zijn voor elkaar’, tot het uiterste was Hij ons daarin tot voorbeeld,
toen Hij in de nacht van de overlevering het brood genomen heeft, daar de
dankzegging over uitsprak, het gebroken heeft, aan zijn discipelen gaf en
zei: ‘Neemt en eet, dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Doet dit
tot mijn gedachtenis.’ Zo heeft Hij ook de beker genomen, daar de
dankzegging over uitgesproken, hem rondgegeven en gezegd: ‘Drinkt allen
daaruit, deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed dat voor u en voor
velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Doet dit, zo dikwijls u die
drinkt, tot mijn gedachtenis’.
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
• Psalm 136: 1, 4, 11 (De nieuwe Psalmberijming, 2015)
1. Prijs de hoogverheven HEER,
Hij is goed, geef Hem de eer!
Want zijn liefde blijft altijd,
Hij is trouw in eeuwigheid.

TOT SLOT
• Lied 425
Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden, tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord.
Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal,
door liefde gedreven, om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.
• Zegen
• Orgelspel.

