boodschap te horen: Hij en zijn vrouw Elisabet zijn al oud, maar toch zullen
ze een kind krijgen. Dat kind zal de mensen voorbereiden op de komst van
de Heer.
Namens de kinderdienstleiding, Petra Mendrik
De bloemen mogen met een groet uit ons midden gebracht worden bij:
Mevr. J.S. Schilperoort-Kruithof, , i.v.m. haar 90e verjaardag
Dhr. G. van Elderen, i.v.m. zijn 85e verjaardag

KERKBRIEF
Protestantse gemeente
te
Halfweg-Zwanenburg

Meeleven
Dhr. Wim Lem heeft na recent onderzoek uitzonderlijk nieuws te horen
gekregen: goede bloedwaarden, er zijn nu in het bloed geen sporen van de
tumor gevonden. Samen met Joke en Wim, hun kinderen en kleinkinderen,
zijn we God dankbaar voor dit wonderlijke verloop en we groeten hen
hartelijk. ds. Gert van de Meeberg
De collecte van zondag 26 november heeft opgebracht:
Diaconie € 166,56 - Kerk € 157,16 - Kerkgebouw € 164,59
De Zonnebloem gaat weer een gezellige middag kienen met muzikale
begeleiding. Woensdag 6 december in de Olm. De deur gaat om 13.00 uur
open en we beginnen om 13.30 uur, de vrijwilligers heten U van harte
welkom.
Heeft u vervoer nodig dan kunt u bellen naar Coby: 020-4974093.
Bedankt
Wij willen bedanken voor het mooie boeket bloemen dat wij mochten
ontvangen. Wij zijn blij en dankbaar dat de behandelingen van Ger het
afgelopen jaar goed zijn aangeslagen.
Hartelijke groet, Ger en Janny van Smeerdijk
Agenda voor de komende week
Woensdag
06-12 10.15 uur
20.00 uur
Donderdag 07-12 19.30 uur
Vrijdag
Zondag

08-12 20.00 uur
10-12 10.00 uur

Commissie Eredienst
InterNos/Hosanna
Werkgroep jeugd
(bij Carolien van den Heuvel)
VoiceMail
Ds. Gert van de Meeberg

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

1e Advent
Zondag, 3 december 2017
Voorganger
Ouderling van dienst
Organist
Beamer / Geluid
Kinderdienst
Oppasdienst
Collecte

10.00 uur

nr. 1533

: Ds. S. Zijlstra
: Gerda Adolf
: Hans Jütte
: Robert Reemer en Onno Bart
: aanwezig
: Ingrid en Marit Reemer
: 1e Diaconie, 2e Missionair werk en kerkgroei,
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: Cantabile, C. Franck
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
Aansteken 1e adventskaars + opzeggen gedichtje (door één v.d. kinderen)
Zingen intochtslied: Ps. 84 : 1 en 2 (gemeente staat)
Moment van stilte, Bemoediging en groet
Zingen: Ps. 84 : 6 (hierna gaat gemeente zitten)
Gebed van verootmoediging
Zingen: Lied 463 : 1, 6, 7 en 8
HET WOORD
Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Gesprekje met de kinderen: “Vol verwachting klopt ons hart…!”
Zingen kinderlied (mel. Lied 625):
Voor wie in het donker uitzien naar het licht
en maar blijven hopen: eens komt hij in zicht,
klinkt er een lied. Wees waakzaam, mis het niet.
Hij komt onverwacht: een mens, een vergezicht.
(hierna gaan de kinderen naar de kindernevendienst)
Schriftlezing: Lucas 1:1-20
Zingen: Ps. 119 : 49
Verkondiging: “Het begint met nieuwe verwachting”
Koraalvoorspel: Nun komm`, der Heiden Heiland, J.S. Bach
Zingen: Lied 439 : 1 en 2
(de kinderen komen terug in de kerkzaal)
GEBEDEN EN GAVEN
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Collecte,
TOT SLOT
Zingen slotlied: Lied 440 : 1, 2 en 4 (hierbij staat gemeente)
Zegen
Orgelspel: Improvisatie

Kerstzangavond gemeente diaconaat
Deze kerstzangavond zal gehouden worden op dinsdag 12 december 2017.
We beginnen later dan anders: inloop ca. 16.30 uur/17.00 uur.
Ontvangst met koffie/thee met wat lekkers. Daarna gebruiken we met
elkaar de Kerst-/brood maaltijd. Voor de maaltijd kunt u zich opgeven
bij: Ineke tel. 8900247 of Betsy tel. 4974381.
Na de maaltijd is er een KERSTZANGDIENST in de kerk. Hieraan
verleent de cantorij van de PKN Kerk “de Opgang”uit Amsterdam
Osdorp haar medewerking. Het Blavet Ensemble zal voor muzikale
begeleiding van de dienst zorgen. Zowel koor als ensemble staan onder
leiding van Hans Jütte. Het belooft een mooie zangavond te worden met
bekende en beroemde zangstukken zoals een Kerstcantate van Jan Zwart.
De AANVANGSTIJD van de KERSTZANGDIENST is 19.45 uur. Het
einde zal ca. 21 uur zijn. Hierbij nodigen wij iedereen, JONG EN OUD,
van harte uit. Een mooie gelegenheid voor allen om van Kerstkoorzang
en muziek te kunnen genieten. We hopen velen te mogen begroeten.
Een hartelijke groet, namens het team Gemeente Diaconaat, Iet, Ineke,
Irma, Betsy
Adventsproject kinderdienst
Tijdens de vier adventszondagen en met kerstochtend volgen we met de
kinderdienst het adventsproject van het Nederlands Bijbelgenootschap.
We lezen in deze periode het verhaal van Lucas over de geboorte van
Jezus (Lucas 1:5-2:21). Het gaat over: - de aankondiging van de geboorte
van Johannes en van Jezus - de manier waarop de mensen daarop
reageren - de bijzondere geboorte van Johannes en van Jezus. Steeds
blijkt uit het verhaal van Lucas dat God een nieuw begin wil maken met
de mensen. En steeds zijn er ook lijnen te ontdekken naar oudere
verhalen en beloftes.
We zullen in de dienst de adventskaarsen aansteken en samen het
stapellied “Voor wie in het donker” (mel. Lied 625) zingen. Het
adventsproject wordt niet meer uitgebreid in de dienst behandeld, maar
de kinderen zullen tijdens de kinderdienst met het project aan de slag
gaan. In de kinderdienstruimte hangt een grote adventsposter, waarbij
iedere zondag iets over het thema “een nieuw begin” te ontdekken valt.
Op deze 1e adventszondag gaat het in de kinderdienst over “Een zoon
voor Zacharias en Elisabet”. De priester Zacharias krijgt een bijzondere

