KIA-collecte (binnenlands diaconaat): Inloophuis als ontmoetingsplek
Voor nogal wat mensen in onze hectische samenleving dreigt vereenzaming
of uitsluiting. Voor hen is een inloophuis een belangrijke ontmoetingsplek.
Kerk in Actie steunt diverse inloophuizen in het hele land, waar mensen
terecht kunnen voor een kopje koffie, een spelletje of een maaltijd.
Daarnaast steunt Kerk in Actie ook het DAK (Door Aandacht Kracht), een
netwerk van 150 beroepskrachten en 5.000 vrĳwilligers in inloophuizen,
buurtcentra en straatpastoraat, die klaarstaan voor 7.500 mensen die even op
adem willen komen. Met de opbrengst van deze collecte ondersteunt Kerk
in Actie diaconale projecten in Nederland, zoals inloophuizen, een plek
waar mensen gezien en gehoord worden. Van harte bij u aanbevolen en
alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!
Namens de ZWO-commissie, Petra Mendrik

KERKBRIEF
Protestantse gemeente
te
Halfweg-Zwanenburg

Zondag, 17 juni 2018
Geslaagd!
Afgelopen week hebben deze jongeren uit onze gemeente gehoord dat ze
geslaagd zijn voor hun examen: Ruben Gerritse, Marit Parlevliet, Patrick
Oud en Rosalie van Dijk. Allemaal van harte gefeliciteerd en alvast succes
met jullie vervolgopleiding!
Weet u nog anderen die ook geslaagd zijn voor het middelbaar onderwijs?
Geef het dan aan mij door, dan kan ik hen ook feliciteren.
Hartelijke groeten, ds. Gert van de Meeberg.
Agenda voor de komende week
Woensdag
20-06 19.45 uur
20.00 uur
Zondag
24-06 10.00 uur

Bespreking jeugddienst 8 juli bij Cora
InterNos
Ds. Gert van de Meeberg

Deze kerkbrief is verzorgd door Cora Gerritse (cora.gerritse@quicknet.nl).
Kijk voor meer informatie op onze website: www.protestantsekerkhalfweg.nl

Voorganger
Ouderling van dienst
Organist
Koor
Pianist
Beamer / Geluid
Kinderdienst
Oppasdienst
Collecte

10.00 uur

nr. 1558

: ds. Gert van de Meeberg
: Gerda Adolf
: Hans Jütte
: InterNos o.l.v. Roland Bosma
: Dick Meijer
: Robert Reemer / Wim Smit
: aanwezig
: Ingrid en Marit Reemer
: 1e KIA Binnenlands Diaconaat, 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

TOT SLOT

Orgelspel
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
Lied 75: 1, 2 (= Psalm 75)
Inkeer, Bemoediging en Groet
Afkondiging van overlijden en moment van stilte (daarna nemen we plaats)

Koor en samenzang: Behoed en bewaar ons: 1 (K), 2, 3 (A)
1. Behoed en bewaar ons, lieve God, wijs ons de goede wegen.
Wil in de woestijn het manna zijn,
omgeef ons met uw zegen.(2x)

Koor: Meine engen Grenzen
(als inleiding op het gebed om ontferming)
Gebed om ontferming

2. Behoed en bewaar ons, lieve God, wees met ons in al het lijden.
Wees warmte en licht, een mens’lijk gezicht,
nabij ons in donkere tijden. (2x)

Koor en samenzang: Lied 1014: 1 (K), 2 (A), 3 (K), 4 (A), 5 (K)

3. Behoed en bewaar ons, lieve God en geef geloof en vertrouwen:
een vlam die niet dooft, in vrede gelooft.
Geef dat wij daar zelf aan bouwen. (2x)

HET WOORD
Zegen
Gebed om de heilige Geest
De kinderen gaan naar de kinderdienst
1e Bijbellezing: Marcus 4: 30-34 (NBV)
Koor: Lied 976
2e Bijbellezing: Lucas 17: 5, 6 (NBV)
Een gedicht van Hanna Lam: ‘Het mosterdzaad’
Koor en samenzang: Lied 1005
verzen door koor, refrein steeds door allen
Uitleg en verkondiging
Orgelspel: Pastorale deel III (J.S. Bach)
Koor en samenzang: Lied 993: 1, 2 (K), 3, 4 (A)

GEBEDEN EN GAVEN
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Collecte en orgelspel
De kinderen komen terug uit de kinderdienst

Samenzang: Behoed en bewaar ons: 4 (A)
4. Behoed en bewaar ons, lieve God, omgeef ons met uw zegen.
Wil in de woestijn een bron voor ons zijn
en zet ons op nieuwe wegen. (2x)
Orgelspel: Pièce héroïque (C. Franck)
*********************************************************
Meeleven
Dhr. Jan de Ruiter is sinds een week opgenomen in hospice Bardo in
Hoofddorp. Het is verdrietig dat hij niet meer thuis kon blijven, maar we
hopen dat de zorg in het hospice hem een goede laatste tijd zal geven.
Als u wilt weten hoe het met hem gaat, dan kunt u contact opnemen met
zijn dochter, Pauli van der Sar-de Ruiter, haar telefoonnummer vindt u in
onze Kerkgids. Onze gebeden zijn bij hen allen nu het moment van
afscheid dichtbij is.
ds. Gert van de Meeberg.
De bloemen uit deze dienst mogen gebracht worden bij:
Dhr. en mevr. Lem
Mevr. G. Hoogland

