Agenda voor de komende week
Maandag 16-04
19.30 uur Commissie Zondagmiddagconcerten
20.00 uur Kerkrentmeesters
Woensdag 18-04
20.00 uur InterNos
Zondag
22-04 10.00 uur Ds. F. Klaver, Vijfhuizen

KERKBRIEF
Protestantse gemeente
te
Halfweg-Zwanenburg

Zondag, 15 april 2018
Voorganger
Ouderling van dienst
Organist
Beamer / Geluid
Kinderdienst
Oppasdienst
Collecte

10.00 uur

nr. 1550

: ds. Gert van de Meeberg
: Grietje Monster
: Hans Jütte
: Rob Piso / Leo Bakker
: aanwezig
: Renske de Vries
: 1e Diaconie, 2e Kerk, 3e Kerkgebouw

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
Orgelspel
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
Lied 100: 1, 2 (=Psalm 100)
Inkeer, Bemoediging en Groet
Lied 100: 3, 4 – daarna nemen we plaats –
Gebed om ontferming
Lied 653: 1, 4, 7
HET WOORD
Gebed om de heilige Geest
Kinderen gaan naar de kinderdienst
Bijbellezing: Johannes 21: 1-14 (NBV)
Lied 644 – organist speelt het eerst voor –
Uitleg en verkondiging
Orgelspel: Pastorale deel 1 (J.S. Bach)
Lied 657: 1, 3, 4
GEBEDEN EN GAVEN
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Collecte en orgelspel
Kinderen komen terug uit de kinderdienst
TOT SLOT
Hemelhoog, nr. 523: Geloofsbelijdenis

Zegen
Orgelspel: Koraalbewerking: Komt als kind’ren van het licht (F. Asma).
**********************************************************
De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij:
Mevr. W. van Vark-Leijding, en naar
Dhr. en mevr. Goedhart- de Joode
De opbrengst van de collecte van zondag 8 april:
Diaconie € 122,55, Kerk € 104,10, Kerkgebouw € 72,90
Meeleven
Dhr. en mevr. Jan en Willy de Waal hebben nare dagen gehad afgelopen
week. Woensdag moest Jan met spoed naar het ziekenhuis vanwege
ernstige klachten. Daar aangekomen kon de oorzaak snel gevonden
worden, waardoor het nu redelijk met hem gaat en hij weer thuis is. Maar
toen ze daar in het ziekenhuis waren, kreeg Willy een hartstilstand.
Gelukkig konden meteen alle mogelijke middelen ingezet worden,
waardoor Willy, zover het nu te zien is, er goed uitgekomen is; ze
verblijft nog in het ziekenhuis (Spaarne Gasthuis Haarlem) voor verder
onderzoek en behandeling. We zijn God dankbaar dat het naar
omstandigheden goed gaat en wensen hen beiden Zijn nabijheid toe na
deze heftige week. ds. Gert van de Meeberg.

(tekst: Jaap Zijlstra; melodie: Wat de toekomst brengen moge)

1. Ik geloof in God de Vader die een bron van vreugde is,
louter goedheid en genade, licht in onze duisternis.
Hij, de Koning van de kosmos, het gesternte zingt zijn eer,
heeft uit liefde mij geschapen en tot liefde keer ik weer.
2. Ik geloof in Jezus Christus die voor ons ter wereld kwam.
Zoon van God en Zoon des Mensen, goede Herder, Offerlam.
Door te lijden en te sterven, groot is het geheimenis,
schenkt Hij mij het eeuwig leven, dat uit God en tot God is.
3. Ik geloof dat mijn Verlosser door de dood is heengegaan
en op Pasen, God zij glorie, uit het graf is opgestaan.
Door het brood, ‘dit is mijn lichaam’, door de wijn ‘dit is mijn bloed’,
geeft de Vredevorst mij vrede, maakt Hij alle dingen goed.

Doopdienst op 29 april, 10.00 uur
Lieke Groeneveld (geboren op 26 november 2017), dochter van Maikel
en Esther, zusje van Sara en kleindochter van Onno en Marjo Bart, zal
tijdens deze dienst gedoopt worden. Van harte welkom in deze feestelijke
dienst!
Vakantie
Van zondagmiddag 15 april t/m maandag 23 april heb ik vakantie.
Vanaf dinsdag 24 april ben ik er weer. In dringende gevallen kunt u
contact opnemen met onze wijkouderlingen Gerda Adolf (020-4976219)
of Grietje Monster (023-5383092), de predikant die waarneemt zal dan
voor u gebeld worden. De berichten voor in de rubriek ‘meeleven’ in de
kerkbrief van 22 april kunt u ook aan hen doorgeven.
Hartelijke groet, ds. Gert van de Meeberg.

