Bedankje
Heel hartelijk dank voor het mooie boeket dat Jaap afgelopen week uit de
kerk mocht ontvangen.
Het is heel fijn dat er vanuit de gemeente zo met ons wordt meegeleefd.
Ook de telefoontjes, bezoekjes en de kaarten doen ons erg goed.
Nogmaals allen heel hartelijk dank.
Hartelijke groeten, Jaap en Marianne Kromhout
Nog een bedankje
Ik wil iedereen nog even hartelijk bedanken voor de lieve woorden en de
cadeaubon die mocht ontvangen vanuit de kerk. Ik vond het leuk jullie
allemaal weer eens te zien en/of te spreken. Tot ziens!
Hartelijke groetjes, Hilde Kamper

KERKBRIEF
Protestantse gemeente
te
Halfweg-Zwanenburg

Bloemen
De bloemen uit deze dienst zijn voor:
Dhr. en mevr. Van Woensel- Malipaard, i.v.m. hun 45 jarig huwelijk.
Dhr. P. Mendrik, Spaarndam
Agenda voor de komende week
Woensdag
29-11 20.00 uur. Gemeente avond
Vrijdag
01-12 20.00 uur. VoiceMail
Zondag.
03-12 10.00 uur. Ds. S. Zijlstra uit Heemstede

Laatste zondag kerkelijk jaar
Zondag, 26 november 2017
Voorganger
Ouderling van dienst
Organist
Beamer / Geluid
Kinderdienst
Oppasdienst
Collecte

10.00 uur

nr. 1532

: ds. Gert van de Meeberg
: Heleen Broerse
: Arjen de Jong
: Marthe Kluijt en Hanne Kluijt
: aanwezig
: Ellen Oostwouder en Marjolein Oostwouder
: 1e Diaconie, 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
Vanaf volgende week verzorgd Cora Gerritse de kerkbrief
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.

Meeleven
Huwelijksjubileum
Dhr. en mevr. Van Woensel-Malipaard zijn aanstaande donderdag 30
november 45 jaar getrouwd. Namens ons allen alvast hartelijk
gefeliciteerd en Gods zegen voor jullie en allen die jullie lief zijn.
Andere berichten
Mevr. Plonie Bos-Meijer verblijft nog in de JacobKliniek (Schipholweg 4,
2035 LB Haarlem), helaas gaat het niet erg vooruit. We hopen dat ze
weer aan zal sterken en dat haar herstel de goede kant op zal gaan. We
groeten haar hartelijk en bidden haar Gods nabijheid toe.
Hartelijke groet, ds. Gert van de Meeberg

Begrotingen 2018
De begrotingen 2018 van de diaconie en de kerkrentmeesters zijn in de
kerkenraad van 22 november behandeld. In de gemeentevergadering van
29 november wordt de begroting toegelicht. Vanaf heden t/m vrijdag 1
december wordt u, als gemeentelid, in de gelegenheid gesteld te reageren
op deze begrotingen. De begrotingen liggen vandaag ter inzage in de
koffieruimte en de opstellers zijn daarbij aanwezig voor uw vragen of
opmerkingen. Voor belangstellenden wordt er een exemplaar van de
totaal exploitatie met toelichting uitgereikt bij de deur van de
koffieruimte. Ook kan een kopie van de volledige begrotingen worden
aangevraagd. De begrotingen liggen deze week ook ter inzage op de
volgende adressen. Diaconie: Houtrijkstraat 5, tel.020-4975837;
Kerkrentmeesters: Marga Klompelaan 78 te Amsterdam, tel.020-3585499
en Van Meeuwenstraat 14 te Spaarndam, tel. 023-5383206
Namens de kerkenraad, Peter Mendrik

