De collectes (Prot. Gem.) van zondag 14 januari hebben opgebracht:
Diaconie:
€ 113,40; Kerk:€ 70,40; Kerkgebouw:€ 89,80
Gemeentelunch 4 februari
De eerstvolgende gemeentelunch zal plaatsvinden op zondag 4 februari.
U bent allen van harte uitgenodigd deel te nemen aan deze lunch, die na het
koffiedrinken start. Dit is de tweede lunch van dit seizoen. Hebt u zin mee te doen
met ons, dan kunt u zich bij mij opgeven. Dat mag persoonlijk, of via de mail:
heleenbroerse@gmail.com, of telefonisch 020 4976137. Bij deze maaltijd neemt
iedereen iets mee om er een feestelijke geheel van te maken. Zodra ik weet hoeveel
mensen er deelnemen, zal ik met u bespreken wat u kunt meenemen.
Heleen Broerse

KERKBRIEF

Noteer in uw agenda: 18 februari Zondagmiddagconcert
Celliste Hanneke Rouw en pianiste Sofia Vasheruk staan op zondagmiddag 18
februari op het podium van onze kerk. In de serie Zondagmiddag-concerten
verzorgen deze Nederlandse en Russische muzikanten een concert voor cello en
vleugel. Zij spelen louter werken van Brahms: Cello Sonate I in E klein (Opus 38)
en Cello Sonate II in A klein (Opus 99).
Het concert begint om 14.30 uur; om 14.00 uur is het kerkgebouw open.
De entree bedraagt 7,50 euro inclusief een drankje na afloop. Kinderen tot en met
12 jaar betalen geen toegang. Uitgebreide informatie over dit concert vindt u in het
Kerkblad van februari. Van harte uitgenodigd!
Namens de commissie Zondagmiddagconcerten , Ben Broerse

Oecumenische dienst
Thema: RECHT DOOR ZEE
Zondag, 21 januari 2018
Voorganger
Ouderling van dienst
Organist/pianist
Beamer / Geluid
Kinderdienst
Oppasdienst
Collecte

Agenda voor de komende week
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zondag

24-1
25-1
26-1
28-1

20.00 uur
19.45 uur
20.00 uur.
10.00 uur

Kerkenraad
Consistorie
"Voice Mail"
Ds. G. van de Meeberg

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

10.00 uur

nr. 1539

: ds. G. van de Meeberg en pastor F. Litjens
: Gerda Adolf
: Hans Jütte
: Rob Piso / Onno Bart
: aanwezig
: Grietje Monster
: Raad van Kerken

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: RECHT DOOR ZEE
VOORBEREIDING
• Orgelspel: Echofantasie (J. Pz. Sweelinck)
• Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
•
Lied 513: 1, 2
• Inkeer, Bemoediging en Groet
• Afkondiging van overlijden, moment van stilte – daarna nemen we plaats
•
Lied 513: 3, 4
• Inleiding op het thema van deze viering
• Lied 368d – organist speelt het eerst voor –
• Gebed om ontferming, bestaat uit drie voorbeden, na elke
voorbede:
Lied 368d
• Glorialied:
Lied 304
HET WOORD
• Gebed om de heilige Geest
• Kinderen gaan naar de kinderdienst
• 1e Bijbellezing: Exodus 14: 19-29 (Nieuwe Bijbelvertaling) - door Dorine Heere
•
Lied 98: 1, 2 (= Psalm 98)
e
• 2 Bijbellezing: Romeinen 8: 14-17 (Bijbel in Gewone Taal) door ouderling van dienst
• Opwekkingsliederen, nr. 136 (met vleugel)
1. Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart, U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn. U laat nooit alleen.
Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe.
2. Abba, Vader, laat mij zijn, slechts voor U alleen.
Dat mijn wil voor eeuwig zij d’uwe en anders geen.
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer. Laat mij nimmer gaan.
Abba, Vader, laat mij zijn, slechts van U alleen.
• Overdenking
• Pianospel: Melodie in F (A. Rubinstein)
• Lied 362 (met vleugel)
GEBEDEN EN GAVEN
• Dankgebed, voorbeden en intenties, stil gebed
Onze Vader
Onze Vader die in de hemel zijt, Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.

En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in
eeuwigheid. Amen.
• Collecte en orgelspel
• De kinderen komen terug uit de kinderdienst
TOT SLOT
• Ga dan op weg (tekst: J. Roelofs-van der Linden; melodie: Lied 868, Liedboek 2013)
1. Ga dan op weg en laat hoop en verwachting je leiden,
ook al zijn pijn en verdriet door geen mens te vermijden.
Wees niet bevreesd, ga en vertrouw op de Geest
die je van angst zal bevrijden.
2. Ga dan op weg en ontmoet op de reis medemensen.
Geef aan een ieder al wat jij jezelf toe zou wensen.
Dan, onder ‘t gaan, zul je de ander zien staan
en overschrijd je je grenzen.
• Zegen
• Ga dan op weg
3. Ga dan op weg en schud af al je twijfels en zorgen.
Ga en ontdek, wat vandaag nog voor jou is verborgen.
Houd op het Licht, altijd je ogen gericht.
Dat zal je kracht zijn voor morgen.
• Orgelspel: Toccata (Th. Dubois).
**********************************************************
Bloemen
De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij:
Dhr. en mevr. G. van Smeerdijk-Wijma, i.v.m. hun 55 jarig huwelijk, en bij
Mevr. T. Lemmers- van Straaten

• Meeleven: Huwelijksjubileum
Op 22 januari hopen dhr. en mevr. Van Smeerdijk 55 jaar getrouwd te zijn.
Samen met Gerrit en Janny, hun kinderen en kleinkinderen, zijn we God
dankbaar voor hun huwelijksjubileum. Namens ons allen, van harte
gefeliciteerd en gezondheid en zegen toegewenst.
Andere berichten: Mevr. Wil de Ridder-Hofman heeft de afgelopen weken
verschillende onderzoeken gehad en de uitslag daarvan is helaas niet goed, wat
verdrietig is. Afgelopen week is Wil overgebracht naar Hospice Duin- en
Bollenstreek (Hoofdstraat 51, 2171 AR Sassenheim). Ze vroeg me om jullie
allen hartelijk te groeten. We wensen Wil, haar kinderen en kleinkinderen,
sterkte en Gods nabijheid toe in deze laatste fase van haar leven.

ds. Gert van de Meeberg.

