De collecte van zondagochtend 24 december heeft opgebracht:
Diaconie € 111,80
Kerk € 93,35
Kerkgebouw € 62,55
De collecte van de Kerstnachtdienst, 24 december, heeft opgebracht:
Diaconie € 263,12
De collecte van Eerste Kerstdag 25 december heeft opgebracht:
KiA kinderen in de Knel € 275,05
Kerk € 172,62
Kerkgebouw € 119,10

KERKBRIEF
Protestantse gemeente
te
Halfweg-Zwanenburg

Agenda voor de komende week
Zondag 07 – 01
10.00 uur
ds. G. van de Meeberg
Nieuwjaarsjeugddienst en receptie
Deze kerkbrief is verzorgd door Cora Gerritse
In januari verzorgt Leo Kranenburg de kerkbrief
Kijk voor meer informatie op onze website: www.protestantsekerkhalfweg.nl

Zondag, 31 december 2017
Voorganger
Ouderling van dienst
Organist
Beamer / Geluid
Kinderdienst
Oppasdienst
Collecte

10.00 uur

nr. 1536

: ds. Gert van de Meeberg
: Annelies Klokman
: Hans Jütte
: Onno Bart
: aanwezig
: Cora Gerritse
: 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.

Thema: Het (kerst)verhaal gaat verder
VOORBEREIDING

TOT SLOT
Zegen

Orgelspel
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
Lied 100 (=Psalm 100)
Inkeer, Bemoediging en Groet
Gezongen gebed om ontferming (tekst: Jaap Zijlstra, melodie Lied 670)
1. Wij komen biddend voor U staan
en roepen U eerbiedig aan,
o God die leven zijt en licht,
op U is onze hoop gericht.

2. Vader die in de hemel zijt,
uw goedheid is van eeuwigheid,
wees ons op aarde zeer nabij,
in uw ontferming schuilen wij.

3. Heer Jezus, Gij weet hoe de haat
de liefde naar het leven staat,
Gij kent het vallen van de nacht,
uw opstanding is onze kracht.

4. Heilige Geest, wees zelf het lied
dat troost geeft in ons zielsverdriet,
o licht dat in uw hoge staat
de wereld ver te boven gaat.

Woord van liefde en genade
Lied 220 > op melodie van Lied 221

Lied 68: 7, 9 (=Psalm 68)
Orgelspel

*********************************************************
Bloemen
De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij:
Mevr. Th. van Veldhuijsen - Dankelman, i.v.m. haar 90e verjaardag
Meeleven
Mevr. Wil de Ridder-Hofma) is opgenomen geweest in het VU
ziekenhuis. Het gaat naar omstandigheden redelijk met haar. We wensen
haar sterkte en Gods nabijheid toe en groeten haar hartelijk.
ds. Gert van de Meeberg
Welkom in de kerk!
Vanavond 19.00 uur: Oudejaarsavonddienst
In deze dienst zullen we samen het oude jaar afsluiten en hoopvol
vooruitzien naar het nieuwe jaar. We zingen mooie (avond)liederen en
tijdens de overdenking zal ik een aantal passende Bijbelverzen uitleggen.
Graag tot vanavond!

HET WOORD
Gebed om de heilige Geest
Kinderen gaan naar de kinderdienst
1e Bijbellezing: Matteüs 2: 1-8 (NBV)
Lied 520: 1, 2, 3, 4
2e Bijbellezing: Matteüs 2: 9- 15 (NBV)
Lied 520: 5, 6
Uitleg en verkondiging
Orgelspel
Lied 489: 1, 2 & Lied 526: 1
GEBEDEN EN GAVEN
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
We gaan staan en belijden ons geloof: Lied 340b
Collecte en orgelspel
De kinderen komen terug uit de kinderdienst

Zondag 7 januari 10.00 uur: Nieuwjaarsdienst
Deze eerste dienst in 2018 is voorbereid met tieners. Iedereen is van
harte welkom in deze jeugddienst met als thema ‘FEEST’. Het was leuk
om samen deze dienst voor te bereiden en ik kijk er naar uit. Na de dienst
zullen we met een hapje en een drankje elkaar een goed Nieuwjaar
toewensen. Tot dan!
Een goede jaarwisseling toegewenst en hartelijke groet,
ds. Gert van de Meeberg

