Heerlijk om het stukje te fietsen. Speelgelegenheid voor (klein)kinderen is
er volop aanwezig. Onze vaste warme bakker zorgt weer voor wat lekkers
bij de koffie, die we zelf meebrengen. Er wordt voor een thermoskan thee
gezorgd en appelsap voor de kinderen.
Het belooft weer een bijzondere viering te worden midden in de natuur en
de weidsheid van het landschap. Van harte welkom!
Tineke Berger, namens de Commissie Eredienst.
Dinsdag 8 mei Repair Café Zwanenburg-Halfweg
Ook de tweede dinsdag van mei is er weer Repair Café De Hoek in De Olm
(Olmenlaan 141, Zwanenburg). Vanaf 13.30 uur staan de vrijwilligers klaar.
Tot ongeveer half vier nemen ze nieuwe reparaties aan. Mensen met kapotte
apparaten, fietsen of kleding met een probleem kunnen langskomen.
De reparaties zijn gratis, een vrijwillige bijdrage is welkom. Om 16.00 uur
stopt het Repair Café. Voor de vrijwillige bijdrage wordt gedacht aan 5
euro, maar minder - of meer! - mag ook. De opbrengst gaat naar o.a. nieuw
gereedschap. Repair Cafés draaien op vrijwilligers: vaak mensen die het
leuk vinden hun ervaring van jaren in te zetten voor anderen in de buurt.
Voor Zwanenburg zijn nieuwe vrijwilligers welkom: voor kleding en
elektro-klussen, als gastheer of -vrouw en als coördinator. Belangstelling?
Kom een keer kijken of het wat voor je is.
Mei is voor de zes Repair Cafés in Haarlemmermeer een feestmaand: op 16
mei wordt gevierd dat vijf jaar geleden het eerste Repair Café in De Ark in
Hoofddorp-Overbos van start ging. Daarom zijn er in mei in alle Repair
Cafés tompoucen met het feestlogo, zowel voor de bezoekers en klanten als
voor de vrijwilligers. In Hoofddorp komt op 16 mei om 15.00 uur
wethouder Tom Horn een peptalk houden over de betekenis van Repair
Cafés in deze tijd. Iedereen is dan welkom in Repair Café De Ark,
Muiderbos 36 in Hoofddorp.
Agenda voor de komende week
Maandag
07-05 09.00 uur
Woensdag
09-05 20.00 uur
Donderdag 10-05 10.00 uur
Vrijdag
11-05 20.00 uur
Zondag
13-05 10.00 uur

Schoonmaakploeg
Moderamen
Hemelvaartsdag, Tuindienst
Voice mail
ds. R. J. Bakker. uit Amsterdam

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

KERKBRIEF
Protestantse gemeente
te
Halfweg-Zwanenburg

Zondag, 6 mei 2018
Voorganger
Ouderling van dienst
Organist
Beamer / Geluid
Kinderdienst
Oppasdienst
Collecte

10.00 uur

nr. 1553

: ds. Gert van de Meeberg
: Gerda Adolf
: Hans Jütte
: Robert Reemer / Wim Smit
: aanwezig
: Collen Dhliwayo en Cora Gerriste
: 1e Diaconie, 2e Missionair werk en kerkgroei,
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 43: 3, 4 (=Psalm 43)
• Inkeer, Bemoediging en Groet
• Vanwege 4 en 5 mei zingen we: Gebed om vrede, mei 1945
(tekst: Wil de Ridder, muziek: Hubert Parry) – organist speelt voor –
1. Er is veel strijd en veel geweld,
tallozen worden neergeveld.
De wereld is vol haat en nijd,
waar vindt men nog barmhartigheid?
Waar spreekt men nog van liefde en trouw?
De wereld is vol pijn en rouw.
Dat alle volken bidden saam:
“Geef vrede Heer, in Jezus’ Naam.”
2. Wees ons nabij en leidt ons Heer,
wijs ons de weg, om meer en meer
als mensen tot elkaar te gaan,
zie ons toch in genade aan.
Gij gaf ons land de vrede weer,
geef het de wereld ook, o Heer,
geef vrede Heer, wij bidden saam:
“Geef vrede Heer, in Jezus’ Naam.”
• Gebed om ontferming
•

Lied 755

HET WOORD
• Gebed om de heilige Geest
• Kinderen gaan naar de kinderdienst
• 1e Bijbellezing: Johannes 15: 1-8 (NBV)
•
Lied 970: 1, 2
e
• 2 Bijbellezing: Johannes 15: 9-17
•
Lied 970: 3, 4, 5
• Uitleg en verkondiging
•
Orgelspel: Pastorale deel II Allemande (J.S. Bach)

•

Lied 817: 1, 2, 5 – organist speelt eerst voor –

GEBEDEN EN GAVEN
• Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
• Collecte en orgelspel
• Kinderen komen terug uit de kinderdienst
TOT SLOT
•
Lied 653: 1, 5, 7
• Zegen
• We nemen weer plaats vanwege een mededeling
•
Orgelspel, 2 koraalbewerkingen: O Heer die daer des
Hemels tente spreyt & Wilt heden nu treden (J. Zwart)
**********************************************************
De bloemen uit deze dienst zijn voor:
Mevr. J. Biesheuvel-Kooiker, i.v.m. haar 98ste verjaardag
De opbrengst van de collecte van zondag 29 april:
Diaconie € 133,95; Kerk € 102,05; Kerkgebouw € 95,35
Hemelvaartsdag 2018: Tuindienst
Na de geweldige opkomst van 2017 willen we ook dit jaar –bij goed en
droog weer- de viering op Hemelvaartsdag in de open lucht houden.
Bij slecht weer wordt de dienst in de kerk gehouden. U kunt de dag
ervoor bellen met telefoonnummer 020-4975837 (tot 21.00 uur) i.v.m.
het al of niet doorgaan van de tuindienst.
In het Kerkblad van mei vind u nog meer informatie.
Datum: 10 mei
Plaats: De Tuinen van West, niet in de Fruittuinen maar op de
Polderheuvel in de Eendrachtspolder.
Aanvangstijd: 10.00 uur.
Muzikale medewerking: Andreas Kranenburg (Trompet)
Ook is er gelegenheid – voor wie wat moeilijker ter been is, om 9.30 uur
in de auto te stappen bij de kerk. Bent u niet zelf in de gelegenheid er te
komen, belt u dan gerust Klaas van den Berg dan wordt het vervoer
geregeld en kunt u ook bij de kerk om 9.30 uur nog instappen.

