Ook in 2018 weer open: Repair Café Zwanenburg-Halfweg 9 januari
‘We hebben er weer zin in!’ Zo beginnen de vrijwilligers van de Repair
Cafés in Haarlemmermeer het nieuwe jaar.
Repair Cafés willen helpen het weggooien te verminderen en zo ook een
steuntje te geven aan ieders portemonnee. ‘Dat betekent: mensen met
defecte cd-spelers en stofzuigers, gescheurde spijkerbroeken en feestjurken,
verstopte Senseo’s en andere koffiemachines, knipperende schemerlampen
en fietslampjes, kunnen langskomen. Wij gaan ervoor ze te repareren!’
zeggen de vrijwilligers.
De reparaties zijn gratis, wel vraagt het Repair Café een vrijwillige bijdrage,
bijvoorbeeld van € 5.
Het eerstvolgende Repair Café Zwanenburg-Halfweg is op dinsdag 9
januari vanaf 13.30 uur in De Hoek in De Olm. Tot ongeveer 15.30 uur
nemen de vrijwilligers nieuwe reparaties aan. Om 16.00 uur stopt Repair
Café Zwanenburg-Halfweg. Cultureel Centrum De Hoek in De Olm is
gevestigd Olmenlaan 141 in Zwanenburg.
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Agenda voor de komende week
Maandag
8-1
9.00 uur.
19.30 uur
Woensdag
10-1 20.00 uur
Zondag
14-1 10.00 uur

Schoonmaakploeg
Comm. Zondagmiddagconcerten
Moderamen
Ds. R.J. Bakker uit Amsterdam

Deze kerkbrief is verzorgd door Leo Kranenburg ( l.kranenburgq@quicknet.nl )
Kijk voor meer informatie op onze website: www.protestantsekerkhalfweg.nl

: ds. Gert van de Meeberg
i.s.m. tieners en hun ouders
Ouderling van dienst : Cora Gerritse
Organist/Pianist
: Hans Jütte
Beamer / Geluid
: Onno Bart
Kinderdienst
: aanwezig
Oppasdienst
: Margarita van den Berg
Collecte
: 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.

Welkom in onze nieuwjaarsjeugddienst!
Wij wensen iedereen een gezegend 2018.
Wij zouden het op prijs stellen als u in het vak gaat zitten van de kleur
van uw kerkbrief.

Na de dienst
Iedereen is van harte welkom om met een hapje en een drankje
elkaar een goed nieuwjaar te wensen en na te praten!

Thema: Feest!
VOORBEREIDING
• Muziek
• Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst.
• Lied 218 Dank U voor deze nieuwe morgen – met vleugel –
• Inkeer, Bemoediging en Groet
• Lied 513 God heeft het eerste woord – met vleugel –
• Gebed om ontferming
• Luisterlied Kom vier het feest met mij (Sela)
HET WOORD
• Gebed om de heilige Geest
• Bijbelvertelling over Lucas 14: 15b-24
• Luisterlied Alle eer aan God (Sela)
• We kijken naar een filmpje over het Bijbelverhaal, daarna een korte
uitleg.
• Lied 675 Geest van hierboven – met orgel –
• Uitleg ‘Heilige Chaos’
• ‘Heilige Chaos’; u/jij bent van harte welkom om een activiteit te kiezen.
Ondertussen speelt Hans voor ons op de vleugel.
Na 20 minuten komen we weer samen in de kerk en sluiten we dit
onderdeel af.
• Luisterlied Geen zorgen (Sela)
GEBEDEN EN GAVEN
• Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
• Collecte en muziek
TOT SLOT
• Lied 425 Vervuld van uw zegen – met vleugel –
• Zegen
• Muziek.

Bloemen
De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij:
Dhr. C.A. van Oeveren, Wilhelminalaan 8, i.v.m. zijn 80ste verjaardag.
Meeleven
- Mevr. Wil Kamper-Bosman (IJweg 513, 2143 CL Boesingheliede)
verblijft nog in het Spaarne Gasthuis te Haarlem; haar gebroken arm is
inmiddels geopereerd.
- Mevr. Wil de Ridder-Hofman (Mientekade 69, 1165 LK Halfweg) ligt
op dit moment van schrijven (4 januari) in het VU ziekenhuis; er is
opnieuw vocht achter de longen weggehaald en er wordt onderzocht wat
de oorzaak er van is.
- Mevr. Plonie Bos-Meijer heeft vanwege een darmoperatie – die
gelukkig goed gegaan is – in het ziekenhuis gelegen, en is inmiddels
weer teruggekeerd in de JacobKliniek (Schipholweg 4, 2035 LB
Haarlem).
We wensen hen die hier genoemd zijn en ook hen die in onze
gedachten zijn, Gods nabijheid en sterkte toe.
ds. Gert van de Meeberg.
• Nieuwjaarswens
Hartelijk dank voor de goede wensen die we uit onze gemeente mochten
ontvangen. Ook namens Marcel wens ik u en jullie een goed en gezegend
2018 toe.
ds. Gert van de Meeberg.
De collecte van zondagochtend 31 december heeft opgebracht:
Diaconie:
€ 80,50
Kerk:
€ 70,70
Kerkgebouw:
€ 60,20

