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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.

Dienst van Schrift en Tafel
VOORBEREIDING
Orgelspel
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
Lied 16: 1, 3 (=Psalm 16)
Inkeer, Bemoediging en Groet
Afkondiging van overlijden, moment van stilte – daarna nemen we plaats –
Lied 283: 1, 2, 3
Gebed om ontferming
Lied 283: 4, 5

Geboortebericht
Op 17 februari zijn Gellius en Jeanne Joustra grootouders geworden
van kleindochter Maeva Ella.
Dochter van Ivo Schmetz en Coby Joustra, zusje van Mia (De Rijpstraat
127-3, 1056 XN Amsterdam). Alles is heel goed met moeder en kind,
daar zijn ze heel dankbaar voor.
Van harte gefeliciteerd en alle goeds gewenst.
Agenda voor de komende week
Zondag
04-03 10.00 uur
Oecumenische dienst in de R.K Kerk
Wereldgebedsdag

HET WOORD
Gebed om de heilige Geest
Kinderen gaan naar de kinderdienst
1e Bijbellezing: 1 Koningen 19: 1- 9a (NBV)
Lied 942: 1, 3
2e Bijbellezing: 1 Koningen 19: 9b-13a (NBV)
Lied 321: 1, 2, 3, 7
Uitleg en verkondiging
Orgelspel
T.g.v. het 50-jarig huwelijksjubileum van Jaap en Marianne Kromhout op
DV 26 februari, zingen we
Lied 913: 1, 2, 4

GEBEDEN EN GAVEN
Dankgebed en voorbeden
Collecte;
de kinderen komen terug uit de kinderdienst;
de diakenen maken de tafel gereed.
MAALTIJD VAN DE HEER
• Nodiging
Vandaag zullen wij, in navolging van velen die ons daarin al eeuwenlang
zijn voorgegaan, de maaltijd van de Heer vieren. De apostel Paulus schreef
in 1 Korintiërs 10: 16, 17 (BGT) hetvolgende:

Deze kerkbrief is verzorgd door Cora Gerritse.
Volgende week is er geen kerkbrief.
De rest van de maand maart verzorgt Leo Kranenburg) de kerkbrief.
Kijk voor meer informatie op onze website: www.protestantsekerkhalfweg.nl

Collecte Kerk in Actie 40 dagen tijd
‘Onvoorwaardelijke liefde’, dit is het thema van Kerk in Actie in de 40
dagen tijd.
Vandaag wordt er gecollecteerd voor het project 'Schuldhulpmaatje'.
Steeds meer mensen in Nederland hebben tijdelijk of blijvend schulden.
Alleenstaande moeders zijn extra kwetsbaar.
In 2011 heeft Kerk in Actie samen met andere kerken en christelijke
organisaties het project SchuldHulpMaatje opgezet.
Binnen dit project worden vrijwilligers tot ‘maatjes’ opgeleid om mensen
met schulden te begeleiden en te coachen.
Inmiddels zijn er zo’n 1.500 maatjes. Jaarlijks worden zo’n 6.000 mensen
persoonlijk begeleid.
Daarnaast krijgen 15.000 mensen via internet hulp bij hun financiën.
De collecteopbrengst wordt onder meer ingezet om nieuwe maatjes te
trainen, zodat zij goed voorbereid zijn op hun taak.
Van harte aanbevolen!
Kerk in Actie magazine en Paasgroeten actie
Na de dienst wordt het Kerk in Actie magazine met als thema
onvoorwaardelijke liefde uitgereikt.
In dit blad vindt u een drietal kaarten die bij het thema passen, die u kunt
versturen. Naast deze drie kaarten vindt u in dit blad ook een speciale
Paasgroetenkaart voor een gevangene.
Voor gevangenen is het erg bemoedigend om kaarten te krijgen. In het
magazine staat vermeld hoe u deze Paasgroetenkaart kunt versturen.
Namens de ZWO-commissie, Ellen Oostwouder

Bedankt
Ik vond het heel leuk dat ik de bloemen uit de kerk kreeg, toen ik met mijn
been in het gips zat. Gelukkig ben ik nu weer in mijn eigen huis.
Bedankt, Marlies Meijer.

‘16 Als wij als christenen bij elkaar komen, danken we God voor de beker
met wijn. En we delen samen het brood. Zo vormen we een eenheid met
elkaar. Het is een eenheid van mensen die bij Christus horen, en gered
worden dankzij zijn dood. 17 Samen vormen we één geheel, omdat we
samen van dat brood eten.’
Christus zelf nodigt ons uit om deel te nemen aan zijn Maaltijd. U bent
en jullie zijn van harte welkom. Laten we onze verbondenheid met Hem
en met elkaar uitdrukken door samen een kring te vormen en brood en
wijn te delen. Als u wilt zitten, mag u plaats nemen op de eerste rijen van
het middenvak.
Vredegroet: als we in de kring staan wensen we elkaar
‘de vrede van Christus’.
• Tafelgebed (1e deel)
V: We richten onze harten naar de HEER.
A: Zoals bloemen zich richten naar de zon.
V: God is licht.
A: Er is in Hem geen spoor van duisternis.
V: Loof de HEER!
A: Wij prijzen zijn heilige Naam!
V: Wij danken U voor wie U was en bent en zijn zal:
liefdevol en trouw, genadig en rechtvaardig,
als een spoor van licht door alle tijden heen.
In het begin – de aarde was onherbergzaam en verlaten –
liet U de duisternis wijken voor het licht.
Toen het volk Israël door de woestijn trok,
ging U hen lichtend voor, als een vuur in de nacht.
Steeds weer, in alle seizoenen van ons leven, bent U ons licht en heil,
zoals David in zijn Psalmen bezong.
Voor Jezus, uw licht voor onze wereld, danken wij U,
voor wie Hij was en is en zijn zal, een lichtend voorbeeld voor ons allen.
Daarom, HEER onze God, stemmen wij met hart en ziel in met het
loflied van allen die getuigen van uw licht, in de hemel en op de aarde,
door U toe te zingen:
Lied 985: 1, 3
1. Heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven
boven ons mensen: de naam van God de Heer!
Heilig, heilig, heilig, Schepper van de wereld,
mensen beneden zingen U ter eer!

3. Heilig, heilig, heilig, bron van alle leven,
bloemen en bomen en al wat adem heeft!
Heilig, heilig, heilig, Vader van ons allen,
eerste en laatste, U dankt al wat leeft!
• Tafelgebed (2e deel)
V: Goede God, wij danken U voor Jezus Christus, want Hij is het die
verzoening brengt voor onze zonden, en niet alleen voor die van ons, maar
voor de zonden van de hele wereld.
Hij gaat ons lichtend voor op de weg van ‘er zijn voor elkaar’, tot het
uiterste was Hij ons daarin tot voorbeeld, toen Hij in de nacht van de
overlevering het brood genomen heeft, daar de dankzegging over uitsprak,
het gebroken heeft, aan zijn discipelen gaf en zei: ‘Neemt en eet, dit is mijn
lichaam dat voor u gegeven wordt. Doet dit tot mijn gedachtenis.’
Zo heeft Hij ook de beker genomen, daar de dankzegging over
uitgesproken,
hem rondgegeven en gezegd: ‘Drinkt allen daaruit, deze beker is het nieuwe
verbond in mijn bloed dat voor u en voor velen vergoten wordt tot
vergeving van zonden. Doet dit, zo dikwijls u die drinkt, tot mijn
gedachtenis’.
A: Zijn dood gedenken wij, zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij. Maranatha!
• Gebed om de heilige Geest, aansluitend Onze Vader
• We delen brood en wijn
Psalm 136: 1, 4, 11 (De nieuwe Psalmberijming, 2015)
1. Prijs de hoogverheven HEER,
Hij is goed, geef Hem de eer!
Want zijn liefde blijft altijd,
Hij is trouw in eeuwigheid.
4. Hij schiep sterren, zon en maan,
wees de wegen die zij gaan.
Want zijn liefde blijft altijd,
Hij is trouw in eeuwigheid.

11. Steeds heeft Hij aan ons gedacht,
ons bevrijd en hulp gebracht.
Want zijn liefde blijft altijd,
Hij is trouw in eeuwigheid.
• Dankgebed
TOT SLOT
Lied 425
Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden, tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord.
Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal,
door liefde gedreven, om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.
• Zegen
Orgelspel
**********************************************************
De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij:
Dhr. en mevr. J. Kromhout- de Bruin, Julianalaan 9, i.v.m. hun 50 jarig
huwelijk
De collecte van zondag 18 februari heeft opgebracht:
KiA 40-dagentijd € 142,90 - Kerk € 73,85 - Kerkgebouw € 59,40
Huwelijksjubileum
Morgen, maandag 26 februari, hopen Jaap en Marianne Kromhout te
gedenken dat zij 50 jaar getrouwd te zijn. Dankbaar dat ze dit mogen
meemaken, samen met hun kinderen en kleinkinderen, weten we ook dat
het een moeilijke tijd voor hen is, omdat Jaap zijn gezondheid steeds
verder achteruit gaat. Lieve Jaap en Marianne, we feliciteren jullie met
dit bijzondere moment, we denken aan jullie in ons gebed en wensen
jullie van harte Gods zegen toe. ds. Gert van de Meeberg.

