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 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
Heel hartelijk dank

KERKBRIEF
Protestantse gemeente
te
Halfweg-Zwanenburg

Namens Plonie willen wij u allemaal heel hartelijk bedanken voor de kaarten,
bezoeken, telefoontjes of anderszins. Het heeft haar, haar kinderen en ons als
familie erg goed gedaan dat u om haar denkt en met haar meeleeft. Het viel in de
revalidatiekliniek heel erg op dat mevr. Bos zoveel kaarten kreeg, ook na zo’n lang
verblijf.
Elders in de kerkbrief treft u haar (tijdelijke) nieuwe adres aan en nodigen we u uit
om ze ook daar verbaasd te laten zijn over de post en het bezoek.

Met vriendelijke groet, Willy en Jan de Waal
Werelddiaconaat, collecte en spaardoosjes
Zondag 4 februari staat de kerkdienst in het teken van Werelddiaconaat. Er wordt
die zondag gecollecteerd voor kindslaven in Ghana. Dit onderwerp is ook verweven in de dienst. Onder dwang werken duizenden kinderen in Ghana in de
visserĳ op het Voltameer. Deze kindslaven,vooral jongens, worden vastgehouden
op kleine eilandjes. Ze moeten zwaar en gevaarlĳk werk doen en worden uitgebuit.
Het Voltameer is een enorm stuwmeer, zo groot als Friesland en Groningen samen.
De kinderen komen voornamelĳk uit kwetsbare en arme gezinnen uit andere delen
van het land. Ze leven ver van de bewoonde wereld en kunnen geen kant uit. Hun
bazen behandelen hen als slaven.
Partnerorganisatie Challenging Heights bevrĳdt kindslaven en vangt hen tĳdelĳk
op. Voordat ze naar huis gaan, krĳgen ze intensieve psychologische hulp en
onderwĳs. Ook krĳgt hun familie hulp om een beter bestaan op te bouwen. Met
deze collecte steunt u het werk van Challenging Heights en andere werelddiaconale projecten van Kerk in Actie. Vandaag delen wij de collectefolder uit.
Vergeet u ook niet volgende week uw spaardoosjes in te leveren!

Hartelijke groet namens de ZWO-commissie, Ellen Oostwouder
Agenda voor de komende week
Vrijdag
2-2
20.00 uur
Zondag
4-2
10.00 uur

Koor "Voice mail"
Ds. Gert van de Meeberg

Deze kerkbrief is verzorgd door Leo Kranenburg
In februari zal Cora Gerritse de kerkbrief verzorgen.
Kijk voor meer informatie op onze website: www.protestantsekerkhalfweg.nl

Zondag, 28 januari 2018
Voorganger
Ouderling van dienst
Organist
Beamer / Geluid
Kinderdienst
Oppasdienst
Collecte

10.00 uur

nr. 1540

: ds. Gert van de Meeberg
: Grietje Monster
: Dick Meijer
: Marthe Kluijt / Hanne Kluijt
: aanwezig
: Margarita van de Berg
: 1e Diaconie, 2e Catechese&educatie,
3eKerkgebouw

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
• Orgelspel
• Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
•
Lied 146: 1, 2, 3
• Inkeer, Bemoediging en Groet

GEBEDEN EN GAVEN
• Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
• Collecte
• De kinderen komen terug in de kerk

•
• Gebed om ontferming
•

TOT SLOT
•
• Zegen
• Orgelspel.

Lied 1001 – de organist speelt het eerst voor –
Lied 864: 1, 4, 5

HET WOORD
• Gebed om de heilige Geest
• Kinderen gaan naar de kinderdienst
• Bijbellezing: 2 Koningen 5: 1-16 (NBV)
•
Lied 350: 4, 5, 6, 7
• Uitleg en verkondiging
• Orgelspel
• T.g.v. het 55-jarig huwelijksjubileum van Gerrit en Janny van Smeerdijk,
zingen we
Joh. de Heer nr. 256: 1, 2
1. Als op ’s levenszee de stormwind om u loeit,
als ge tevergeefs uw arme hart vermoeit.
Tel uw zegeningen tel ze één voor één,
en ge zegt verwonderd: Hij liet nooit alleen.
Refrein
Tel uw zegeningen, tel ze één voor één,
tel ze allen en vergeet er geen.
Tel ze, tel ze alle noem ze één voor één,
en ge ziet Gods liefde dan door alles heen.
2. Drukken ’s levens zorgen u soms zwaar ter neer,
schijnt het kruis te zwaar u, zeg het aan de Heer.
Tel uw zegeningen, wil op Jezus zien,
dan zal ’t harte zingen en de zorgen vliên.
Refrein

Lied 146c: 1, 2, 7

*********************************************************
Bloemen
De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij:
Dhr. en mevr. Van Smeerdijk- Wijma ,Friedalaan 9 i.v.m. hun 55 jarig huwelijk
Mevr. W.de Ridder- Hofman, Hospice Duin- en Bollenstreek ,
Hoofdstraat 51, Sassenheim

Meeleven
- Mevr. Plonie Bos-Meijer verblijft sinds 23 januari tijdelijk in
Woonzorgcentrum Schalkweide-St. Jacob, Kamer 717, Floris van
Adrichemlaan 15, 2035 VB Haarlem. We groeten haar hartelijk en hopen
dat ze binnenkort weer naar Zwanenburg kan komen.
- Dhr. Wim Goedhart is afgelopen week opgenomen in het Spaarne
Gasthuis Haarlem (Zuid). We wensen hem, en ook zijn vrouw en
kinderen, sterkte en Gods nabijheid toe.
- Mevr. Wil Kamper-Bosman is opgenomen in Verpleeghuis Bornholm,
Bornholm 50 2133 AA Hoofddorp. We hopen op rust en stabiliteit en
wensen haar, haar man en kinderen, sterkte toe en Gods nabijheid in deze
nieuwe situatie.
- Vorige week schreef ik al over mevr. Wil de Ridder-Hofman. Bij deze
nog een keer het adres: Hospice Duin- en Bollenstreek, Hoofdstraat 51,
2171 AR Sassenheim. We wensen haar sterkte en Gods nabijheid toe.
ds. Gert van de Meeberg.
De collecte van zondag 21 januari heeft opgebracht:
Raad van Kerken: € 334,15

