Gemeenteavond 30 mei !! (vervolg)
Na de pauze staan de jaarrekeningen 2017 van zowel de kerkrentmeesters
als die van de diaconie op het programma. De kascontrole commissie
heeft deze al beoordeeld en de jaarrekeningen zullen nog worden
besproken in de kerkenraadsvergadering van 23 mei.
De datum van vertrek van onze predikant zal in de komende weken
bekend worden gemaakt. Op 30 mei zal het naderbij komende
beroepingswerk wel al aan de orde kunnen komen. Als u daar vragen over
heeft dan kunt u deze op 30 mei stellen.
De kerkenraad hoopt op een grote opkomst van onze belangstellende
gemeenteleden
Met vriendelijke groet, Leo Kranenburg

KERKBRIEF
Protestantse gemeente
te
Halfweg-Zwanenburg

Zondag, 13 mei 2018
Voorganger
Ouderling van dienst
Organist
Beamer en Geluid
Kinderdienst
Oppasdienst
Collecte
Agenda voor de komende week
Woensdag
16-05 20.00 uur
Vrijdag
18-05 20.00 uur
Zondag
20-05 10.00 uur

InterNos
VoiceMail
ds. G. van de Meeberg

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

10.00 uur

nr. 1554

: ds. R.J. Bakker
: Grietje Monster
: Dick Meijer
: Onno Bart
: aanwezig
: Margarita van den Berg
: 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.
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 68: 2 (=Psalm 68)
• Inkeer, Bemoediging en Groet
•
Lied 68: 7 (=Psalm 68)
• Gebed om ontferming
•

Lied 68: 6 (=Psalm 68)

HET WOORD
• Gebed om de Heilige Geest
• Kinderen gaan naar de kinderdienst
• 1e Bijbellezing: I Johannes 5: 9-15
•
Lied 619: 1, 4, 5 en 6
e
• 2 Bijbellezing: Johannes 17: 14 - 26
•
Lied 209: 1 t/m 3
• Uitleg en verkondiging
•
Orgelspel
•

Lied 641: 1 t/m 4

GEBEDEN EN GAVEN
• Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
• Collecte en orgelspel
• Kinderen komen terug uit de kinderdienst
TOT SLOT
•
• Zegen
•

Lied 871: 1, 3 en 4
Orgelspel

Meeleven
Dhr. Jaap Kamper is kortgeleden opgenomen in verpleeghuis Bornholm,
waar ook zijn vrouw Wil verblijft. Het is ineens hard achteruit gegaan
met zijn gezondheid en het moment van afscheid is dichtbij. Namens
hem mocht ik u allen groeten. We wensen hem, zijn vrouw, kinderen en
kleinkinderen, Gods nabijheid toe in deze moeilijke tijd en bidden om
rust.
ds. Gert van de Meeberg
De bloemen uit deze dienst zijn voor:
Mevr. W. de Ridder-Hofman, i.v.m. haar 97ste verjaardag
De opbrengst van de collecte van zondag 6 mei:
Diaconie € 91,25; Missionair werk en kerkgroei € 89,70;
Kerkgebouw € 78,09
Collecte dienst Hemelvaartsdag 10 mei 2018
De collecte heeft € 105,30 opgebracht. Met algemene instemming van de
aanwezigen wordt deze collecte bestemd voor het werk van Unicef.
Helaas moest op het allerlaatste moment besloten worden om - vanwege
de regen die gevallen was - de plaats van samenkomst van deze
Tuindienst te wijzigen van de Tuinen van West naar de koffieruimte in
ons kerkgebouw. Daar werd de koffieruimte snel omgezet naar een
ruimte voor een informele bijeenkomst a la de tuindienst. Alle
aanwezigen (ca 45 mensen) spraken van een zeer geslaagde bijeenkomst.
Gemeenteavond 30 mei!!
Op 30 mei wordt er een gemeenteavond gehouden. Het hoofdonderwerp
van deze avond zal zijn de AVG ofwel Algemene verordening
gegevensbescherming. Heel Nederland lijkt op dit moment in rep en
roer over deze Europese wetgeving waaraan alle grote én kleine
organisaties, verenigingen en stichtingen moeten voldoen en die veel
werk met zicht meebrengt. In het kerkblad van mei is er ook al over
geschreven.
De PKN heeft inmiddels een model Privacyverklaring gepubliceerd.
Deze zijn wij nu gereed aan het maken voor onze gemeente. Om de
implicaties daarvan voor onze gemeente te verduidelijken hebben wij
specialist Peter Goudkamp uitgenodigd om op de gemeenteavond
hierover te spreken.

