KERKBRIEF
Protestantse gemeente
te
Halfweg-Zwanenburg

Dienst van Schrift en Tafel
Zondag, 27 mei 2018
Voorganger
Ouderling van dienst
Organist
Beamer / Geluid
Kinderdienst
Oppasdienst
Collecte

10.00 uur

nr. 1556

: ds. Gert van de Meeberg
: Cora Gerritse
: Dick Meijer
: Robert Reemer / Leo Bakker
: aanwezig
: Ellen en Marjolein Oostwouder
: 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.

Dienst van Schrift en Tafel
VOORBEREIDING
•
Orgelspel
• Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
•
Lied 283: 1, 2
• Inkeer, Bemoediging en Groet
• Afkondiging van overlijden, moment van stilte
•
Lied 283: 4, 5 – daarna nemen we plaats –
• Gebed om ontferming
•
Lied 303

Agenda voor de komende week
Maandag 28-5 18.45 uur
Eigen Haard ds. G. van de Meeberg
(Avondmaal)
20.00 uur
Kerkrentmeesters
Woensdag 30-5 20.00 uur
Gemeenteavond
Donderdag 31-5 19.45 uur
Jeugddienst voorbereiding 8 juli
Vrijdag
01-6 20.00 uur
Voicemail
Zondag
03-6 10.00 uur
ds. G. van de Meeberg en Pastor
F. Litjens Oecumenische tentdienst

HET WOORD
• Gebed om de heilige Geest
• Kinderen gaan naar de kinderdienst
• 1e Bijbellezing: Psalm 103: 8-18 (NBV)
•
Lied 103: 3, 5, 6, 7
• 2e Bijbellezing: Romeinen 14: 7-13 (NBV)
•
Lied 138: 1, 2
• Uitleg en verkondiging
•
Orgelspel en
Lied 885
GEBEDEN EN GAVEN
• Dankgebed en voorbeden
• Collecte; de kinderen komen terug uit de kinderdienst
• De diakenen maken de tafel gereed; de beamer gaat uit
MAALTIJD VAN DE HEER
• Nodiging
Vandaag zullen wij, in navolging van velen die ons daarin al eeuwenlang
zijn voorgegaan, de maaltijd van de Heer vieren. De apostel Paulus schreef
in 1 Korintiërs 10: 16, 17 (BGT) het volgende:
‘16 Als wij als christenen bij elkaar komen, danken we God voor de beker
met wijn. En we delen samen het brood. Zo vormen we een eenheid met
elkaar. Het is een eenheid van mensen die bij Christus horen, en gered
worden dankzij zijn dood. 17 Samen vormen we één geheel, omdat we
samen van dat brood eten.’
Christus zelf nodigt ons uit om deel te nemen aan zijn Maaltijd. U bent en
jullie zijn van harte welkom. Laten we onze verbondenheid met Hem en
met elkaar uitdrukken door samen een kring te vormen en brood en wijn

Kerkbrief 3 juni
Komende zondag verschijn er geen kerkbrief i.v.m. de tentdienst

Deze kerkbrief is verzorgd door Leo Kranenburg

Volgende week is er geen kerkbrief.
De kerkbrief voor zondag 10 juni zal worden verzorgd door Leo Kranenburg.
Kijk voor meer informatie op onze website: www.protestantsekerkhalfweg.nl

Jaarrekeningen 2017
De jaarrekeningen 2017 van de diaconie en de kerkrentmeesters zijn in de
kerkenraad van 23 mei behandeld en vastgesteld. Eerder, namelijk op 1 mei,
hebben de controleurs zich akkoord verklaard met de jaarrekeningen 2017.
De jaarrekening kerkrentmeesters resulteert in € 22.085 onttrekking aan de
reserve, voornamelijk door geplande grootonderhoudskosten.
De jaarrekening diaconie resulteert in € 1.188 toevoeging aan de reserve.
Beide jaarrekeningen zijn binnen de begroting gebleven.
Vanaf heden t/m vrijdag 1 juni wordt u, als gemeentelid, in de gelegenheid
gesteld te reageren op deze jaarrekeningen. De jaarrekeningen liggen
vandaag ter inzage in de koffieruimte en de opstellers zijn daarbij aanwezig
voor uw vragen of opmerkingen. Voor belangstellenden wordt er een
exemplaar van de totaal exploitatie met toelichting uitgereikt bij de deur van
de koffieruimte. Ook kan een kopie van de volledige jaarrekening worden
aangevraagd. De jaarrekeningen liggen deze week ook ter inzage op de
volgende adressen.
Diaconie: Houtrijkstraat 5;
Kerkrentmeesters: Marga Klompelaan 78 en Van Meeuwenstraat 14 te
Spaarndam
Namens de kerkenraad, Peter 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 hebben wij nu gereed gemaakt 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 zijn deze week 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

te delen. Als u wilt zitten, mag u plaats nemen op de eerste rijen van het
middenvak.
• Vredegroet: als we in de kring staan wensen we elkaar ‘de vrede van
Christus’.
• Tafelgebed (1e deel)
V: We richten onze harten naar de HEER.
A: Zoals bloemen zich richten naar de zon.
V: God is licht.|
A: Er is in Hem geen spoor van duisternis.
V: Loof de HEER!
A: Wij prijzen zijn heilige Naam!
V: Wij danken U voor wie U was en bent en zijn zal:
liefdevol en trouw, genadig en rechtvaardig,
als een spoor van licht door alle tijden heen.
In het begin – de aarde was onherbergzaam en verlaten –
liet U de duisternis wijken voor het licht.
Toen het volk Israël door de woestijn trok,
ging U hen lichtend voor, als een vuur in de nacht.
Steeds weer, in alle seizoenen van ons leven, bent U ons licht en heil,
zoals David in zijn Psalmen bezong.
Voor Jezus, uw licht voor onze wereld, danken wij U,
voor wie Hij was en is en zijn zal, een lichtend voorbeeld voor ons allen.
Daarom, HEER onze God, stemmen wij met hart en ziel in met het
loflied van allen die getuigen van uw licht, in de hemel en op de aarde,
door U toe te zingen:
•

Lied 985: 1, 3
1. Heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven
boven ons mensen: de naam van God de Heer!
Heilig, heilig, heilig, Schepper van de wereld,
mensen beneden zingen U ter eer!
3. Heilig, heilig, heilig, bron van alle leven,
bloemen en bomen en al wat adem heeft!
Heilig, heilig, heilig, Vader van ons allen,
eerste en laatste, U dankt al wat leeft!

• Tafelgebed (2e deel)
V: Goede God, wij danken U voor Jezus Christus, want Hij is het die
verzoening brengt voor onze zonden, en niet alleen voor die van ons, maar
voor de zonden van de hele wereld.
Hij gaat ons lichtend voor op de weg van ‘er zijn voor elkaar’, tot het
uiterste was Hij ons daarin tot voorbeeld, toen Hij in de nacht van de
overlevering het brood genomen heeft,
daar de dankzegging over uitsprak, het gebroken heeft, aan zijn discipelen
gaf en zei:
‘Neemt en eet, dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Doet dit tot
mijn gedachtenis.’ Zo heeft Hij ook de beker genomen, daar de
dankzegging over uitgesproken,
hem rondgegeven en gezegd: ‘Drinkt allen daaruit, deze beker is het nieuwe
verbond in mijn bloed dat voor u en voor velen vergoten wordt tot
vergeving van zonden. Doet dit, zo dikwijls u die drinkt, tot mijn
gedachtenis’.

• Dankgebed

A: Zijn dood gedenken wij, zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij. Maranatha!

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

• Gebed om de heilige Geest, aansluitend Onze Vader
• We delen brood en wijn
• Psalm 136: 1, 4, 11 (De nieuwe Psalmberijming, 2015)
1. Prijs de hoogverheven HEER,
Hij is goed, geef Hem de eer!
Want zijn liefde blijft altijd,
Hij is trouw in eeuwigheid.
4. Hij schiep sterren, zon en maan,
wees de wegen die zij gaan.
Want zijn liefde blijft altijd,
Hij is trouw in eeuwigheid.
11. Steeds heeft Hij aan ons gedacht,
ons bevrijd en hulp gebracht.
Want zijn liefde blijft altijd,
Hij is trouw in eeuwigheid.

TOT SLOT
Lied 425
Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden, tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord.
Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal,
door liefde gedreven, om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.
• Zegen
Orgelspel

Meeleven
Mevr. Guusta van Beem is afgelopen week geopereerd, de operatie is
goed gegaan. Het tumorweefsel is verwijderd en zal verder onderzocht
worden. Daarna zal duidelijk zijn hoe de behandeling verder zal gaan.
Het gaat naar omstandigheden goed met Guusta en we hopen en bidden
voor haar dat het de goede kant op blijft gaan. Ook denken we in onze
gebeden aan hen die geopereerd zullen worden en hen die met
behandelingen bezig zijn en bidden om herstel en stabiliteit.
ds. Gert van de Meeberg.
De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij:
Ds. Gert van de Meeberg, i.v.m. zijn verjaardag
De collecte van zondag 20 mei heeft opgebracht:
KiA Pinksterzending € 145,70; Kerk € 131,46; Kerkgebouw € 108,50

