Werelddiaconaat, collecte en spaardoosjes
Vorige week heeft u in de collectefolder meer kunnen lezen over de
kindslaven in Ghana. Partnerorganisatie Challenging Heights bevrijdt deze
kinderen 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 de collecte van vandaag steunt u
het werk van Challenging Heights en andere werelddiaconale projecten van
Kerk in Actie. Van harte bij u aanbevolen!
Vandaag halen we de spaardoosjes op en krijgt u aan het einde van de
dienst weer een nieuw spaardoosje.
Hartelijke groet namens de ZWO-commissie, Ellen Oostwouder
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Zondagmiddagconcert 100% Brahms
Celliste Hanneke Rouw en pianiste Sofia Vasheruk verzorgen
zondagmiddag 18 februari in onze kerk een Zondagmiddagconcert. Zij
spelen zeven prachtige werken van Brahms. Het concert begint om 14.30
uur. De entree bedraagt 7,50 euro inclusief een drankje na afloop. Kinderen
tot en met 12 jaar betalen geen toegang. Van harte uitgenodigd.
Namens de commissie Zondagmiddagconcerten, Ben Broerse
Repair Café Op 13 februari is er weer Repair Café in De Olm, vanaf 13.30
uur. Mensen met defecte cd-spelers en stofzuigers, jassen met een
winkelhaak of gescheurde spijkerbroeken, verstopte Senseo’s en
knipperende schemerlampen kunnen langskomen.
De reparaties zijn gratis, wel vraagt het Repair Café een vrijwillige bijdrage,
bijvoorbeeld van € 5. Er zijn ook nieuwe vrijwilligers welkom: voor
electro-klussen, als gastheer of -vrouw en als coördinator. Wie
belangstelling heeft, is welkom om een keer te komen kijken of het wat
voor haar of hem is. Meer informatie vindt u op www.
repaircafehaarlemmermeer.nl of op telefoonnr. 06 16040860.
Agenda voor de komende week
Maandag 05-02
19.30 uur
19.30 uur
Woensdag 07-02
10.15 uur
20.00 uur
Vrijdag. 09-02
20.00 uur
Zondag. 11-02
10.00 uur

Inname enveloppen Kerkbalans
commissie Zondagmiddagconcerten
commissie eredienst
InterNos
VoiceMail
ds. Gert van de Meeberg

Deze kerkbrief is verzorgd door Cora Gerritse (cora.gerritse@quicknet.nl).
Kijk voor meer informatie op onze website: www.protestantsekerkhalfweg.nl

Zondag, 4 februari 2018
Voorganger
Ouderling van dienst
Organist
Beamer / Geluid
Kinderdienst
Oppasdienst
Collecte

10.00 uur

nr. 1541

: ds. Gert van de Meeberg
: Leo Kranenburg
: Hans Jütte
: Onno Bart
: aanwezig
: Renske de Vries
: 1e KIA Werelddiaconaat, kindslaven bevrijd,
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.

Werelddiaconaat;
dienst in samenwerking met onze ZWO commissie
VOORBEREIDING
Orgelspel
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
Lied 146: 1, 3 (=Psalm 146)
Inkeer, Bemoediging en Groet
Lied 146: 4 – daarna nemen we plaats
Het lantaarntje van de kinderdienst wordt aangestoken aan de Paaskaars.
We wensen het Licht van Christus toe aan alle kinderen in nood en denken
aan hen in ons gebed.
We luisteren naar het gedicht ‘Voor het kind’
Gebed om ontferming
Lied 763
HET WOORD
Gebed om de heilige Geest
Kinderen gaan naar de kinderdienst
1e Bijbellezing: Matteüs 18: 1-5 & 19: 13-15 (NBV)
Tussentijds, nr. 67
1. Laat de kind’ren tot Mij komen, alle alle kind’ren.
Laat de kind’ren tot Mij komen, niemand mag ze hind’ren.
Want de poorten van mijn rijk staan voor kind’ren open.
Laat ze allen, groot en klein, bij Mij binnen lopen.
2. Laat de mensen tot Mij komen, over alle wegen.
Laat de mensen tot Mij komen, houdt ze toch niet tegen!
Want de poorten van mijn rijk gaan ook voor hen open,
als ze, aan een kind gelijk, bij Mij binnen lopen.
e

2 Bijbellezing: Matteüs 25: 42-46 (NBV)
Lied: Versterk uw lijdend Lichaam
(melodie: Lied 248, Liedboek 2013)

1. O Heer wil troosten hen die lijden,
zoals een moeder troost haar kind.
Wilt U die treuren weer verblijden,
O God die ons beschermt, bemint.

2. O Heer bevrijd die zijn onschuldig
gevangen, leid hen uit het nauw.
U bent genadig en geduldig,
groot is uw goedheid en uw trouw.
3. O God, verhoor ons en versterk
uw lijdend Lichaam, Christus’ Kerk.
O God, verhoor ons en versterk
uw lijdend Lichaam, Christus’ Kerk.
4. Wees God een steun voor hen die vallen
en die gebukt gaan, geef hen kracht.
Breng eens weer thuis uw duizendtallen.
Aan U is, Koning, alle macht.
Uitleg en verkondiging
Orgelspel: Air (J.B. Loeillet)
Lied 1005: 3, 4, 5
GEBEDEN EN GAVEN
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Petra vertelt aan de hand van beelden over het collectedoel van Kerk in
Actie.
Collecte; we luisteren naar ‘Wij delen’, gezongen door de band Trinity
De kinderen komen terug in de kerk en halen de spaardoosjes op.
TOT SLOT
Lied 425
Zegen
Orgelspel: Preludium & Fuga (J.S. Bach BWV 559)
*********************************************************
Vandaag staat de WOB-winkel weer voor u klaar!
De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij:
Mevr. W. Stol-Luijt, i.v.m. haar 90ste verjaardag
De collecte van zondag 28 januari heeft opgebracht:
Diaconie € 112,60 - Catechese&educatie € 124,20 – Gebouw € 91,75

