zo’n sfeervolle dienst die bij kerst hoort. Na de dienst zullen we napraten met wat
te drinken. Graag tot vanavond en neem je iemand mee?
Morgen, 1e kerstdag: 10.00 uur Kerstdienst & Kerstfeest voor kinderen
Naast het zingen van mooie kerstliederen, zullen we samen stilstaan bij het
kerstevangelie aan de hand van het thema: ‘Kerst is voor mij...’ Ook zal er een
muzikale verrassing zijn. De kinderen hebben tijdens deze dienst met de
kinderdienstleiding hun eigen kerstfeest. Tot morgen!
Zondag 31 december: 10.00 uur Kerkdienst
& 19.00 uur Oudejaarsavonddienst
Op deze laatste dag van het jaar zijn er twee diensten. ’s Morgens staat het thema
‘Het (kerst)verhaal gaat verder’ centraal. ’s Avonds zullen we in een sfeervolle
dienst samen met God en met elkaar het jaar besluiten met als thema ‘Reflectie’.
Gezegende kerstdagen toegewenst en hartelijke groet, ds. Gert v.d. Meeberg

KERKBRIEF
Protestantse gemeente
te
Halfweg-Zwanenburg

Adventsproject kinderdienst, 4e advent
Vanochtend gaat het over de geboorte van Johannes. De mensen om Elisabet en
Zacharias heen zijn blij met de geboorte van Johannes, maar zijn verbaasd dat hij
niet de naam van zijn vader krijgt. Zacharias kan na de geboorte van Johannes
weer praten en hij zingt een lied om God te danken. Vanaf het begin is duidelijk
dat God een bijzonder plan met dit kind heeft.
Kerstviering op 1e kerstdag tijdens de kinderdienst
De kinderen zullen op 1e kerstdag hun eigen kerstviering hebben in de kinderdienstruimte. We hebben het over de geboorte van Jezus. Hij wordt geboren in
Betlehem, de stad van David. Al in het Oude Testament wordt verteld dat er uit
deze plaats een redder zou komen. Net als in de verhalen van de afgelopen weken
is er ook nu een engel die vertelt dat er iets aan de hand is.
Namens de kinderdienstleiding, Petra Mendrik
Komt u ook naar de nieuwjaarsdienst op zondag 7 januari 2018?
Deze jeugddienst heeft als thema ‘FEEST!’
De collectes van zondag 10 december hebben het volgende opgebracht:
Diaconie € 90,35 - Pastoraat € 81,54 - Kerkgebouw € 64,20
De collecte van dinsdag 12 december, kerstzangdienst: € 200,30
De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij:
Dhr. en mevr. van Gelder - Bongaertz, , i.v.m. hun 45 jarig huwelijk
Mevr. P. Bos-Meijer, Jacobkliniek, Schipholweg 4, Haarlem
Agenda voor de komende week
Maandag 1e kerstdag 25-12 10.00 uur
Zondag
31-12 10.00 uur
19.00 uur
Deze kerkbrief is verzorgd door Cora Gerritse.

Ds. G. van de Meeberg
Ds. G. van de Meeberg
Ds. G. van de Meeberg

4e Advent
Zondag, 24 december 2017
Voorganger
Ouderling van dienst
Organist
Beamer / Geluid
Kinderdienst
Oppasdienst
Collecte

10.00 uur

nr. 1535

: ds. G. van Reeuwijk
: Heleen Broerse
: Arjen de Jong
: Onno Bart
: aanwezig
: Anke en Geeske Kluijt
: 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.
Wilt u gedurende de dienst uw mobiele telefoon uitzetten i.v.m. storing
aan de geluidsinstallatie.

VOORBEREIDING

TOT SLOT

Orgelspel
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
Lied 145: 1, 6
Inkeer, Bemoediging en Groet
Vier kaarsen worden aangestoken door een van de kinderen,
daarna gedichtje
Gebed om ontferming
Lied 454
HET WOORD
Gebed om de heilige Geest
Voor de kinderen naar de kinderdienst gaan
Adventsprojectlied: Voor wie in het donker (mel.: Lied 625)
1. 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.
2. Voor wie zich vinden laat, zomaar op een dag
en wie zonder angsten vrolijk zingen mag,
klinkt er een groet: God komt jou tegemoet
in een kind, een redder, een koning met gezag.
3. Voor wie vraagt en zoekt, ver weg in de woestijn
klinkt een luide stem – Johannes maakt zich klein.
‘Na mij komt hij – zo groot en zo dichtbij.
Wie hem ziet zal weten: God wil met ons zijn.’
4. Voor wie durft geloven in het visioen
van de lieve vrede, al wat leeft verzoend,
klinkt er een woord, de tijden door gehoord,
jubelend en lachend – dan is alles goed.
1e Bijbellezing: Jesaja 60: 1 – 9
2e Bijbellezing: Lucas 1: 26-38
Uitleg en verkondiging
Orgelspel

Lied 466: 1, 2, 3
Lied 466: 4, 5, 6, 7
Lied 439

GEBEDEN EN GAVEN
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Collecte
de kinderen komen terug uit de kinderdienst

Lied 919
Zegen

Orgelspel

*****************************************************************

Kerstcollecte (1e collecte) Kerk In Actie “Kinderen in de Knel”
Geef hoop aan een kind op de vlucht - Geloof, hoop en Syrië
De oorlog in Syrië duurt al meer dan 6 jaar. Kinderen groeien er op met
angst voor geweld of hebben op de vlucht alles achter moeten laten. Naast
alles wat deze kinderen doormaken, staat ook hun toekomst op het spel. Er
zijn duizenden scholen verwoest en gesloten. In relatief veilige gebieden
zijn klassen door de grote toestroom van vluchtelingen juist overvol en is
lesgeven bijna onmogelijk. Door het project ‘Geen verloren generatie’
helpt de Raad van Kerken in het Midden Oosten (MECC)
vluchtelingenkinderen in Syrië met onderwijs. MECC geeft bijles aan
leerlingen, geeft school-uniformen en boeken, knapt schoolgebouwen op,
traint docenten om in van deze oorlog toch les te kunnen geven en
ondersteunt ouders en kinderen met traumaverwerking. Laat deze generatie
van Syrische kinderen niet verloren laten gaan! Geef hen hoop, juist met
Kerst, en geef aan deze collecte!
Van harte aanbevolen en een hartelijke groet namens de ZWO-commissie
Meeleven
Geboortebericht Op 26 november is geboren Lieke Groeneveld, dochter
van Maikel en Esther, zusje van Sara en kleindochter van Onno en Marjo.
Het adres is: Fam. Groeneveld, De Ruyterstraat 24, 1971 BH IJmuiden. We
feliciteren ouders en grootouders van harte en wensen hen Gods zegen toe.
Huwelijksjubileum Dhr. en mevr. Van Gelder-Bongaertz hebben op 14
december gevierd dat zij 45 jaar getrouwd zijn. De hartelijke felicitaties,
namens ons allen, en Gods zegen voor jullie en allen die jullie lief zijn.
Andere berichten Mevr. Wil Kamper-Bosman heeft half december in huis
een nare val gemaakt, waardoor ze haar elleboog gebroken had. Ze verblijft
in het ziekenhuis in Haarlem, afdeling geriatrie, en zal geopereerd worden.
We wensen haar en haar man sterkte en Gods nabijheid toe en groeten hen
hartelijk.
Hartelijke groet, ds. Gert van de Meeberg
Welkom in de kerk!
Vanavond 22.00 uur: Kerstnachtdienst
In de Kerstnachtdienst zal Voicemail voor ons zingen. Hans Jütte zal de
samenzang begeleiden en Andreas Kranenburg zal trompet spelen. Echt

