Bedankt
Hartelijk dank voor de mooie bloemen die ik afgelopen zondag vanuit de
kerk mocht ontvangen. Ook dank ik iedereen voor de getoonde
belangstelling i.v.m. de heupoperatie die ik heb ondergaan.
Vriendelijke groet, Dick Meijer
PAASVIERING GEMEENTE DIACONAAT
Onze Paasviering is op VRIJDAG 23 MAART A.S. in de koffiezaal van de
kerk.Ca. 16.00 uur is de inloop en ontvangst met thee, koffie en wat lekkers.
Er is een Paasliturgie met onze predikant ds. Gert van de Meeberg.
Het koor “Zingen is Leven” onder leiding van Marianne Westerbaan zal
voor ons Paasliederen zingen, afgewisseld met samenzang. Na afloop van
het liturgische deel gaan we aan de gevarieerde Paasbroodmaaltijd. Het
einde zal ca. 19 uur zijn. Graag nodigen wij ouderen en belangstellenden
van harte uit bij onze Paasviering. Heeft u vervoer nodig dan kunt u bellen
naar Ineke tel. 020-8900247 of naar Betsy tel. 020-4974381. Ook kunt u
zich bij hen telefonisch opgeven voor deze Paasviering. Wij hopen velen te
mogen begroeten. Een hartelijke groet namens het team Gemeente
Diaconaat. Irma, Ineke, Betsy
PALMPASEN
 Wanneer? zondag 25 maart 2018
 Hoe laat? aanvang 10.00 uur
 Waar? Protestantse Kerk, Wilhelminalaan te Halfweg
(klein)Kinderen uit de onderbouw, komen jullie een Palmpasenstok
versieren?
Natuurlijk zijn je (groot)ouders ook welkom! Tot 25 maart!
Groeten, kinderdienst Protestantse gemeente te Halfweg-Zwanenburg
WOB-winkel: Vandaag staat de WOB-winkel weer voor u klaar.
RepairCafé Zwanenburg-Halfweg: de OLM Dinsdag 13-03, 13.30 uur
Agenda voor de komende week
Woensdag
14-03 20.00 uur
20.00 uur
Donderdag 15-03 19.45 uur
Zondag
18-03 10.00 uur

Moderamen
InterNos
Consistorie
Mevr. ds. S. v. d. Hoek uit Amstelveen

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

KERKBRIEF
Protestantse gemeente
te
Halfweg-Zwanenburg

4e zondag 40-dagentijd
Zondag, 11 maart 2018
Voorganger
Ouderling van dienst
Organist
Koor
Beamer / Geluid
Kinderdienst
Oppasdienst
Collecte

10.00 uur

nr. 1545

: ds. G. van de Meeberg
: Gerda Adolf
: Arjen de Jong
: Inter Nos o.l.v. Roland Bosma
: Onno Bart2
: aanwezig
: Margarita van de Berg
: 1e KiA (Binnenlands diaconaat), 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.

VOORBEREIDING
• Orgelspel
• Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
•
Lied 122 (= Psalm 122)
• Inkeer, Bemoediging en Groet
• Koor: O goede Schepper (als inleiding op het gebed om ontferming)
• Gebed om ontferming
• Koor en samenzang:
Lied 562: 1 (K), 2 en 3 (A)
HET WOORD
• Gebed om de heilige Geest
• 1e Bijbellezing: Handelingen 7: 30-38
• Koor en samenzang:
Lied 536: 1 (K), 2 (A), 3 (K), 4 (A)
• 2e Bijbellezing: Jozua 4: 19 – 5: 1 en 10-12
• Koor: Wij gaan met heel Gods volk (vers 1, 4, 6, 9)
• Uitleg en verkondiging
• Koor: Lord of all hopefulness
GEBEDEN EN GAVEN
• Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
• Koor en samenzang: Lied 598, Nederlandse tekst (1e keer K, 2e keer A)
• Collecte; de kinderen komen terug uit de kinderdienst
TOT SLOT
•
• Zegen
• Orgelspel.

Lied 723

*************************************************************
De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij:
Mevr. F. Bijma- Haver, i.v.m. haar 92e verjaardag
Mevr. L. Hofstra- Zuidweg
De witte roos is voor Martijn en Tanja Monster i.v.m. de geboorte van hun zoon
Max.
De collecte van zondag 4 maart (Wereldgebedsdag) heeft opgebracht € 390,90:

Een mooi bedrag die weer goed besteed zal worden onder de gekozen
projecten. Namens de werkgroep, Grietje Monster

Meeleven
Geboortebericht
- Op 2 maart is geboren Max Thomas Monster, zoon van Martijn en
Tanja, broertje van Luuk en kleinzoon van Bas en Grietje Monster. Van
harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst. De witte roos in de kerk is
voor het gezin Monster .
Andere berichten
- Dhr. Dick Meijer is vorige week geopereerd en heeft een nieuwe heup
gekregen. We wensen Dick van harte sterkte toe met de revalidatie en
hopen dat het voorspoedig zal gaan.
- Dhr. Wim Goedhart verblijft na ziekenhuisopname, tijdelijk in
revalidatiecentrum Zuiderhout (kamer 307, Beelslaan 9, 2012 PK
Haarlem). We wensen hem sterkte toe en hopen dat zijn gezondheid
stabiel zal blijven.
- Mevr. Lien Hofstra en haar gezin maken opnieuw een verdrietige tijd
door. Na een lang ziekbed is dochter en zus Ina overleden. We wensen
Lien en de familie Hofstra, en ook de echtgenoot, kinderen en
kleinkinderen van Ina, sterkte en Gods nabijheid toe.
ds. Gert van de Meeberg.
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 'Sociale
supermarkt Almere'.
Kerken Almere runnen een sociale supermarkt.
Almere is een jonge stad waar sociale samenhang ontbreekt en er is veel
armoede en werkloosheid. Samen met andere kerken staat de Protestantse Kerk
in Almere mensen in financiële nood bij met praktische hulp, zoals een Sociale
Supermarkt. Klanten krijgen geen standaard voedselpakket, maar een
persoonlijke pas om boodschappen te doen die aansluiten bij hun behoefte en
gezinsgrootte. Jaarlijks helpt de kerk hiermee tussen de 1.300 en 1.500 mensen.
Mensen worden ook ondersteund met advies en cursussen om weer op eigen
benen te staan. Zo kunnen klanten van de sociale supermarkt gemiddeld na
drieënhalve maand weer boodschappen doen in een reguliere supermarkt. De
verschillende activiteiten vinden plaats op zeven locaties verspreid over de stad.
De kerken willen alles onderbrengen in één pand. Met deze collecte steunt u het
diaconale werk van Kerk in Actie zoals Sociale Supermarkt Almere in
Nederland.

Namens de ZWO-commissie, Ellen Oostwouder

