Franse chansons op Zondagmiddagconcert van 8 april
Dompel je 8 april een uur onder in de warme sfeer van het Franse chanson. Kom in
onze kerk luisteren naar klassiekers van Brel, Barbara, Piaf en Ferrat. Het
programma wordt gebracht door Canadese en Franstalige zangeres Camadou en de
Nederlandse gitarist Hans van Gelderen. Het Zondagmiddagconcert begint om
14.30 uur en de entree bedraagt € 7,50 euro incl. een drankje na afloop. Kinderen
tot en met 12 jaar hebben vrije toegang. Noteert u de datum al vast in uw agenda?
Alle bijzonderheden van dit bijzondere concert leest u in het Kerkblad van april.
Namens de Commissie Zondagmiddagconcerten, Ben Broerse

KERKBRIEF
Protestantse gemeente
te
Halfweg-Zwanenburg

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, Wilhelminastraat 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
Agenda voor de komende week
Maandag
19-03 19.30 uur
20.00 uur
Woensdag
21-03 20.00 uur
Vrijdag
23-03 16.00 uur
Zondag
25-03 10.00 uur

Cie Zondagmiddagconcerten

Kerkrentmeesters
Kerkenraad (evaluatie)
Paasmiddag, Gemeente Diaconaat

ds. G. van de Meeberg, Palmpasen

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

5de zondag 40-dagentijd
Zondag, 18 maart 2018
Voorganger
Ouderling van dienst
Organist
Beamer / Geluid
Kinderdienst
Oppasdienst
Collecte

10.00 uur

nr. 1546

: mevr. ds. S. van der Hoek (uit Amstelveen)
: Leo Kranenburg
: Hans Jütte
: Marthe Kluijt en Hanne Kluijt
: aanwezig
: Marianne Kromhout
: 1e KiA (40 dagentijd collecte), 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 Preludium & Fuga, J.S. Bach
• Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
•
Introïtus: Lied/Psalm 25: 1, 2
• Inkeer, Bemoediging en Groet
• Gebed om ontferming
•

Lied/Psalm 23b: 1, 2, 5

HET WOORD
• Gebed om de heilige Geest
• De kinderen gaan naar de kinderdienst
• 1e Bijbellezing: Hebreeën 5: 1-10
• 2e Bijbellezing: Johannes 12: 20‐33
•
Lied 556: 1, 2, 3
• Uitleg en verkondiging
• Orgelspel Orgelkoraal: O Haupt voll Blut und Wunde, J.S. Bach.
•
Lied 558: 1, 2, 3
GEBEDEN EN GAVEN
• Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
• Collecte; de kinderen komen terug uit de kinderdienst
TOT SLOT
•
• Zegen
• Orgelspel. Improvisatie.

Rectificatie kerkblad maart 2018
Per abuis heb ik in het kerkblad van maart (blz.7) vermeld dat Voicemail zal
zingen tijdens de dienst op Goede Vrijdag (30 maart, 19.30 uur). Maar omdat
Dick onlangs geopereerd is en nu aan het revalideren is, kan dat uiteraard niet.
Wel kan ik alvast melden dat Hans Jütte onze organist zal zijn en dat hij samen
met een hoboïste muziek ten gehore zal brengen uit de Mattheüs Passion.
Welkom in deze dienst. ds. Gert van de Meeberg.

Collecte Kerk in Actie 40 dagen tijd
Collecte Kerk in Actie 40 dagentijd, thema ‘onvoorwaardelijke liefde’
Geen kinderarbeid in de textielindustrie in India
De grote textielstad Tirupur in het zuiden van India telt meer dan 10.000
kinderen die niet naar school gaan. Vaak werken deze kinderen van migranten
onder zeer slechte omstandigheden in de textielindustrie.
De Indiase partnerorganisatie van Kerk in Actie SAVE doet er alles aan om
deze kwetsbare kinderen op school te krijgen. De medewerkers en vrijwilligers
zoeken deze kinderen op in fabrieken, op straat en thuis.
Samen met de gezinnen werkt SAVE aan oplossingen: onderwijs voor de
kinderen en het versterken van hun ouders. Als dat nodig is, krijgen kinderen
bijles en tijdelijk onderdak. SAVE gaat in gesprek met overheidsinstanties, de
textielindustrie en de kledingmerken om kinderarbeid structureel te bestrijden.
Inmiddels heeft SAVE al twee kinderarbeidvrije zones opgezet, waar niemand
het accepteert als een kind niet op school zit.
Met deze collecte steunt u het werelddiaconale werk van Kerk in Actie zoals
SAVE in India.
Van harte aanbevolen! Namens de ZWO-commissie, Ellen Oostwouder

Lied 834

*************************************************************
De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij:
Dhr. en mevr. R.Hensens-de Noo, i.v.m. hun 50 jarig huwelijk
De collectes van zondag 11 maart hebben opgebracht:
KiA binnenlands diaconaat € 147,20; Kerk € 173,20 en Gebouw € 80,97
Meeleven
Mevr. An Verbeek is afgelopen week geopereerd aan staar; de operatie is
goed gegaan. Ze verblijft nu voor twee weken in verpleeghuis Schoterhof,
Plesmanplein 10, 2024 HT Haarlem, zodat ze na de operatie de juiste zorg
kan krijgen. We groeten haar hartelijk en wensen haar beterschap toe.
ds. Gert van de Meeberg.

Paasontbijt
Op zondag 1 april vieren we het paasfeest. Zoals ieder jaar beginnen we
de dag met een paasontbijt in de koffieruimte. Dit paasontbijt is een
mooie en goede traditie in onze gemeente, waaraan iedereen kan en mag
deelnemen. Vanuit deze gezamenlijke maaltijd gaan we naar de dienst
om het Paasfeest te vieren.
Het ontbijt start om 8.30 uur. U bent vanaf 8.15 uur welkom in de zaal.
In tegenstelling tot de kerklunch hoeft u nu niets mee te brengen. Wel
staan de doosjes op de tafel. U kunt daarin een bijdrage doen voor de
acties van de ZWO-commissie tijdens de 40dagentijd.Wilt u deelnemen
aan het ontbijt? U bent van harte welkom. U kunt zich bij mij aanmelden.
Dat kan via de mail of telefonisch 020 4976137, of rechtstreeks bij mij.
Graag aanmelden voor vrijdag 30 maart in verband met de
boodschappen.
Met een hartelijke groet, Heleen Broerse-Boterman

