Meeleven Mevr. Plonie Bos-Meijer is gevallen en heeft daardoor een
gecompliceerde heupbreuk opgelopen. Afgelopen week is ze geopereerd, de
operatie is gelukkig goed verlopen. Ze is inmiddels teruggekeerd op haar
kamer in Woonzorgcentrum Schalkweide-St. Jacob (Kamer 717, Floris van
Adrichemlaan 15, 2035 VB Haarlem). We leven met Plonie mee in deze
nare situatie en wensen haar een goede revalidatie en Gods nabijheid toe.
ds. Gert van de Meeberg.
Vakantie
Van zondagmiddag 11 februari t/m 19 februari heb ik vakantie. Vanaf
dinsdag 20 februari ben ik er weer. In dringende gevallen kunt u contact
opnemen met Gerda Adolf (020-4976219), een van onze wijkouderlingen;
de predikant die waarneemt zal dan voor u gebeld worden. De berichten
voor in de rubriek ‘meeleven’ in de kerkbrief van 18 februari kunt u ook
aan Gerda doorgeven.
Hartelijke groet, ds. Gert van de Meeberg.
Volgende week in onze kerk: 100% Brahms
Zondagmiddag 18 februari verzorgen celliste Hanneke Rouw en pianiste
Sofia Vasheruk in onze kerk een naar verwachting prachtig Zondagmiddagconcert. Zij spelen zeven mooie 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 komen zelfs gratis binnen.
Nadere informatie vindt u in ons kerkblad. Van harte uitgenodigd.
Meehelpen reclame maken? Neem dan straks na de dienst vanuit de
koffieruimte een poster mee en hang ‘m thuis op.
Namens de commissie Zondagmiddagconcerten, Ben Broerse
Actie Kerkbalans 2018: Geef voor je kerk
Afgelopen maandag zijn de enveloppen door de lopers ingeleverd.
De opbrengst tot nu toe is € 69.078,50. Hartelijk dank voor uw toezegging.
Ik heb nog niet alle formulieren binnen. Als u dit nog niet heeft ingeleverd,
kunt u dit nog steeds bij mij doen. Alvast bedankt.
Namens de kerkrentmeesters, Cora Gerritse
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: ds. Gert van de Meeberg
: Cora Gerritse
: Arjen de Jong
: Robert Reemer en Leo Bakker
: aanwezig
: Anke en Geeske Kluijt
: 1e Diaconie, 2e Missionair werk,
3e Kerkgebouw

Agenda voor de komende week
Vrijdag 16-02 20.00 uur
VoiceMail
Zondag 18-02 10.00 uur
ds. J. Scheele-Goedhart uit Amsterdam

Na de dienst zijn we van harte welkom in de kerkzaal voor een kopje
koffie, thee of een glas limonade.

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

Wilt u gedurende de dienst uw mobiele telefoon uitzetten i.v.m. storing
aan de geluidsinstallatie.

VOORBEREIDING

Lied 534
Orgelspel

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
Lied 92: 1, 2, 3 (=Psalm 92)
Inkeer, Bemoediging en Groet
O God, nu wij hier samenkomen
(tekst: J. Jonk, melodie: Lied 248, ‘De dag door uwe gunst ontvangen’)

1. O God, nu wij hier samenkomen
op deze dag, in deze kerk,
laat nu uw Geest ons binnenstromen.
God, open ons hart en maak ons sterk.
2. Opdat de woorden die wij horen,
opdat de taal die wij verstaan,
veel dieper gaat dan onze oren
en in ons hart zal binnengaan.
3. Laat hier en nu en straks en morgen
uw Geest ons leiden tot de daad,
zodat uw woord ervoor zal zorgen
dat U uw wereld nooit verlaat.
4. Want door uw woord en Geest en zegen
zijn wij gemeente in uw Naam,
wijs dus aan ons de goede wegen
door Woord en Geest in Jezus’ naam.
Gebed om ontferming
Lied 218: 1, 2, 4
en aansluitend Evang. Liedb. nr. 168: 2
Dank U voor alle goede vrienden,
dank U, o God voor al wat leeft,
dank U voor wat ik niet verdiende:
dat U mij vergeeft.
HET WOORD
Gebed om de heilige Geest
Kinderen gaan naar de kinderdienst
Bijbellezing: Marcus 2: 1-12 (NBV)

Uitleg en verkondiging
Orgelspel
Lied 838
GEBEDEN EN GAVEN
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Collecte
De kinderen komen terug in de kerk
TOT SLOT
Slotlied
(tekst: J. Roelofs-van der Linden; melodie: Lied 868, ‘Lof zij de Heer’)

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
Vervolg slotlied, vers 3
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
*********************************************************
De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij:
Dhr. J. Verhagen, i.v.m. zijn 92e verjaardag
Marlies Meijer,
De collecte van zondag 4 februari heeft opgebracht:
KIA Werelddiaconaat, kindslaven bevrijd
: € 333,90
Werelddiaconaat Spaardoosjes
: € 220,62
Totaal
: € 554,52
Kerk € 94,10 - Kerkgebouw € 76,51

