De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij:
Mevr. E. Kempe-van Gelder
De opbrengst van de collecte van zondag 15 april:
Diaconie € 97,90 Kerk € 87,10 Kerkgebouw € 75,15
Doopdienst volgende week (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!

KERKBRIEF
Protestantse gemeente
te
Halfweg-Zwanenburg

Meeleven
Afgelopen week is Willy de Waal weer thuis gekomen uit het ziekenhuis.
Naar omstandigheden gaat het goed. De komende weken mag ze nog niet
veel doen.
Willy en Jan zijn dankbaar dat ze weer samen thuis zijn.
Ze bedanken iedereen voor alle medeleven in afgelopen tijd.
Bedankt
Hierbij wil ik u hartelijk bedanken voor de mooie bloemen die ik gekregen
heb voor mijn ziek zijn. Ik ben van de winter erg ziek geweest.
Maar het gaat de goede kant op en ik hoop dat het zo blijft.
Mevrouw W. van Vark
Agenda voor de komende week
Zondag 29-04 10.00 uur
ds. G. van de Meeberg, doopdienst

Zondag, 22 april 2018
Voorganger
Ouderling van dienst
Organist
Beamer / Geluid
Kinderdienst
Oppasdienst
Collecte

10.00 uur

nr. 1551

: mevrouw ds. F. Klaver
: Cora Gerritse
: Dick Meijer
: Robert Reemer / Onno Bart
: aanwezig
: Anke en Geeske Kluijt
: 1e Diaconie, 2e Eredienst & Kerkmuziek,
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.

Thema: Goede herders
VOORBEREIDING
Orgelspel
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
Lied 215
Inkeer, Bemoediging en Groet
Kyriegebed met na elke bede gezongen “Heer ontferm U”
Glorialied 654: 1, 2, 4

Dat tot in lengte van jaren
ik wonen zal bij jou in huis.
Jij mijn herder, niets zal mij ontbreken.
Lied 23b: 1, 2
Lezing: Johannes 10, 1-10
Lied 23b: 3, 4
Uitleg en verkondiging
Orgelspel
Lied 653: 1, 6, 7

HET WOORD
Gebed om de heilige Geest
Kinderen gaan naar de kinderdienst
Kijken naar het schilderij
Lezing: Psalm 23 (vert. H. Oosterhuis)
Jij mijn herder? Niets zou mij ontbreken.
Breng mij naar bloeiende weiden
doe mij liggen aan vlietend water
dat mijn ziel op adem komt
dat ik de rechte sporen weer kan gaan
achter jou aan.
Jij mijn herder? Niets zal mij ontbreken.
Moet ik de afgrond in, de doodsvallei,
ik zal bang zijn - ben jij naast mij
ik zal niet doodgaan van angst.
Jij hebt de tafel al gedekt - mijn spotters
weten niet wat ze zien:
dat jij mijn voeten wast, ze zalft met balsem
mij inschenkt, drink maar, zeg je
niets zal mij ontbreken.
Laat het zo blijven, dit geluk
deze genade, al mijn levensdagen.

GEBEDEN EN GAVEN
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Collecte
Kinderen komen terug uit de kinderdienst
TOT SLOT
Lied 422
Uitzending en Zegen
Orgelspel

