Steeds weer, ook in donk’re tijden
zijn er mensen opgestaan
die een vlam van hoop ontstaken,
lichtend ons zijn voorgegaan.
Ook toen Jezus werd geboren,
heeft Hij hoop en licht gebracht.
Zijn gestalte is een fakkel
die ons bijlicht in de nacht.
Hoopvol gaan we hier naar binnen,
komend door de duisternis.
Laten wij dit feest beginnen,
vieren dat er toekomst is.

De kerkenraad
van de Protestantse
gemeente te
Halfweg-Zwanenburg
wenst u goede
Kerstdagen en een
gezegend 2018 toe.

Wij heten u
van harte welkom!

Kerstprogramma 2017
Protestantse Kerk
Wilhelminastraat 15, Halfweg

Protestantse Kerk
Wilhelminastraat 15, Halfweg

Dinsdag 12 december
16.30 uur Kerstmaaltijd ouderen 	
19.45 uur Kerstzangavond	Iedereen is van harte welkom
bij onze Kerstzangavond.
De cantorij van de Opgang
uit Osdorp en het Blavet
Ensemble o.l.v. Hans Jütte
gaan voor ons optreden en
met ons zingen.

Zondag 24 december
10.00 uur Kerkdienst 4e Advent
Voorganger
ds. Gerrit van Reeuwijk.
22.00 uur Kerstnachtdienst Echt zo’n sfeervolle dienst
die bij Kerst hoort. Komt u
ook om samen de geboorte
van Jezus te vieren?
Voorganger
ds. Gert van de Meeberg.
Koor	‘VoiceMail’, o.l.v. Dick Meijer.
Na afloop is er een hapje
en een drankje.

Rooms-Katholieke Kerk
Dr. Schaepmanstraat 9, Halfweg
Zondag 17 december
09.30 uur Oecumenische zangdienst
		
In deze vrolijke 3e
adventsdienst zien we
uit naar Kerst.
Voorgangers
Pastor Fons Litjens en
ds. Gert van de Meeberg.
Koor	‘Odyssee’, o.l.v. Addy Alberts,
zal voor en met ons zingen.

Eigen Haard
Sparrenlaan 1, Zwanenburg
Dinsdag 19 december
19.30 uur Kerstviering voor ouderen
		
Ook als u niet in Eigen Haard
woont bent u van harte
welkom.
Voorgangers
Pastor Pauline van Zaalen
en pastor Fons Litjens.
Koor	‘Zingen is leven’, o.l.v.
Marianne Westerbaan.

Maandag 25 december, 1e kerstdag
10.00 uur Kerstmorgendienst & Kerstfeest voor kinderen
		
Thema: ‘Kerst is voor mij...’
De kinderen hebben tijdens
deze dienst met de
kinderdienstleiding hun
eigen kerstfeest. Kom je ook?
Voorganger
ds. Gert van de Meeberg.
Zondag 31 december
10.00 uur Kerkdienst
Voorganger
19.00 uur Oudejaarsavond
Voorganger

 hema: ‘Het (kerst)verhaal
T
gaat verder.’
ds. Gert van de Meeberg.
Thema: ‘Reflectie.’
ds. Gert van de Meeberg.

Zondag 7 januari
10.00 uur Nieuwjaarsdienst D
 eze jeugddienst heeft als
thema: ‘Feest!’.
Voorganger 	ds. Gert van de Meeberg
i.s.m. jongeren.
Na de dienst
Nieuwjaarsbijeenkomst
met hapje en drankje.

Graag tot ziens!
Kijk ook eens op onze website: www.protestantsekerkhalfweg.nl

