Collecte Pinksterzending “Versterk de kleine kerken in Bangladesh”
In het islamitische Bangladesh behoren christenen tot de armste bevolkingsgroepen. Met het Mymensingh Church care program ondersteunt de Baptist
Church of Mymensingh, partner van Kerk in Actie, hen op allerlei
manieren: leiderschapstrainingen voor voorgangers, alfabetiseringscursussen en bijbelonderwijs voor volwassenen en huiswerkbegeleiding
voor kinderen. Ook biedt de kerk vrouwen naailessen aan, zodat ze vanuit
hun eigen huis extra geld kunnen verdienen om hun gezin te onderhouden.
Aan gemeenteleden worden microkredieten verstrekt om trainingen te
volgen, zoals groente verbouwen of een koe te verzorgen. Daarmee kunnen
ze het gezinsinkomen verhogen en een leven leiden boven de armoedegrens.
Met Pinksteren is de zendingscollecte van Kerk in Actie bestemd voor dit
doel. Van harte bij u aanbevolen en alvast hartelijk dank voor uw steun!
Namens de ZWO-commissie, Petra Mendrik
Gemeenteavond 30 mei!!
Het hoofdonderwerp van deze avond zal zijn de AVG ofwel Algemene
verordening gegevensbescherming. De PKN heeft een model Privacyverklaring gepubliceerd. Deze zijn wij nu gereed aan het maken voor
onze gemeente. Maar er is meer te doen. Om de implicaties van de AVG
voor onze gemeente te verduidelijken hebben wij specialist Peter
Goudkamp uitgenodigd om op de gemeenteavond hierover te spreken.
Na de pauze staan de jaarrekeningen 2017 van de kerkrentmeesters en de
diaconie op het programma. De kascontrole commissie heeft deze al
beoordeeld. De jaarrekeningen worden eerst nog besproken in de
kerkenraadsvergadering van 23 mei. Op 30 mei zal ook het naderbij
komende afscheid van onze predikant en het beroepingswerk aan de orde
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
Agenda voor de komende week
Woensdag
23-05 20.00 uur
Vrijdag
25-05 20.00 uur
Zondag
27-05 10.00 uur

Kerkenraad
VoiceMail
ds. G. van de Meeberg,
Heilig Avondmaal

Deze kerkbrief is verzorgd door Leo Kranenburg
Kijk voor meer informatie op onze website: www.protestantsekerkhalfweg.nl
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: ds. G. van de Meeberg
: Annelies Klokman
: Arjen de Jong
: Rob Piso / Onno Bart
: aanwezig
: Renske de Vries
: 1e KIA pinksterzending, 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 87: 1, 2, 3
• Inkeer, Bemoediging en Groet
• Afkondiging van overlijden, moment van stilte
•
Psalm 27: 7 (Oude Berijming) – daarna nemen we plaats –
7. Zo ik niet had geloofd, dat in dit leven
mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou,
mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed, gebleven?
Ik was vergaan in al mijn smart en rouw.
Wacht op den Heer, godvruchte schaar, houd moed!
Hij is getrouw, de bron van alle goed.
Zo daalt zijn kracht op u in zwakheid neer.
Wacht dan, ja wacht, verlaat u op den Heer!
• Gebed om ontferming
•

Lied 195 (Klein Gloria)

• Kinderen gaan naar de kinderdienst
• 1e Bijbellezing: Handelingen 2: 1-13 (NBV)
•
Lied 686
e
• 2 Bijbellezing: 1 Korintiërs 12: 12-20 (NBV)
•
Lied 970: 1, 3, 5
• Uitleg en verkondiging
• Orgelspel en

Lied 672: 1, 3, 7

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

Lied 675

*********************************************************

HET WOORD
• Gezongen gebed om de heilige Geest: Adem van boven
(melodie: Gez. 291 Herv. bundel 1938)
1. Adem van Boven, gul en goed,
vervul ons hart, ons vlees en bloed,
o bron die onze vreugde voedt, kom Geest van God!

Meeleven
Mevr. Meerens-Koetsier is enige tijd geleden geopereerd aan een hernia.
Inmiddels verblijft ze, voor revalidatie, in de Jacob Kliniek (Haarlem).
Het gaat naar omstandigheden redelijk met haar. We wensen haar een
goede revalidatie toe en groeten haar hartelijk. ds. Gert van de Meeberg.

2. Louter ons leven, heilig vuur,
wijs ons de weg van uur tot uur,
o wolk van licht, o vlam zo puur, – kom Geest van God!

De bloemen uit deze dienst zijn voor:
Dhr. Berend Joustra

4. Vrede op vleugels, vogel Gods,
red ons uit golven, groot en trots,
en draag ons naar uw hoge rots, – kom Geest van God!

Bedankt voor de hartelijke bloemengroet.
De bloemen, gekregen op een voor mij bijzondere verjaardag van 90
jaar, heb ik met dankbaarheid ontvangen.
Met vriendelijke groet, Wim Jansen.

5. Waai in ons, zachte zuidenwind,
en fluister stil: Jij bent Gods kind;
er is er Eén die jou bemint! Kom Geest van God!
7. Kom adem, dauw die ons geneest,
kom wind en vuur, lied van de Geest,
kom vogel, vier met ons uw feest, – kom Geest van God!

De opbrengst van de collectes
Donderdag 10 mei (Hemelvaartsdag): Diaconie-Unicef € 105,30
Zondag 13 mei: Diaconie € 118,75; Kerk € 79,60; Kerkgebouw € 64,75

