De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij:
Dhr. en mevr. J. de Fouw- Van Heerde, i.v.m. hun 50 jarig huwelijk
Mevr. M. Kromhout-de Bruin

KERKBRIEF

Hartelijk dank
Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor het meeleven en de gebeden
tijdens mijn ziekte.
Zondag kreeg ik een prachtig boeket bloemen, verder kreeg ik vele kaarten,
telefoontjes, planten, bloemen, chocolaatjes en fruit.
Het gaat gelukkig goed met mij, goede berichten uit het ziekenhuis.
Nogmaals hartelijk dank ook namens Frits,
Gré Hoogland.

Protestantse gemeente
te
Halfweg-Zwanenburg

De collectes hebben het volgende opgebracht:
Zondag 10 juni:
KiA wereld diaconaat
€ 116,60
Kerk
€ 75,10
Gebouw
€ 59,00
Zondag 17 juni:
KiA binnenlands diaconaat € 132,28
Kerk
€ 97,80
Gebouw
€ 82,55
Intrededienst ds. Van de Meeberg Nieuw-Vennep
De verbindingsdienst in Nieuw-Vennep op 30 september begint om 14.30
uur.

Agenda voor de komende week
Dinsdag
26-06 19.45 uur
Woensdag
27-06 20.00 uur
Zondag
01-07 10.00 uur

Bespreking jeugddienst 8 juli (bij Cora)
Kerkenraad
Ds. Gert van de Meeberg

Deze kerkbrief is verzorgd door Cora Gerritse.

Leo Kranenburg zal van 1 juli t/m zondag 22 juli de kerkbrief verzorgen
Kijk voor meer informatie op onze website: www.protestantsekerkhalfweg.nl

Slotdienst
Zondag, 24 juni 2018
Voorganger
Ouderling van dienst
Organist / pianist
Koor
Beamer / Geluid
Kinderdienst
Oppasdienst
Collecte

10.00 uur

nr. 1559

: ds. Gert van de Meeberg
: Grietje Monster
: Dick Meijer
: VoiceMail
: Onno Bart
: aanwezig
: Collen Dhliwayo en Cora Gerritse
: 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

TOT SLOT
Orgelspel

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
Lied 145: 1, 2, 3 (= Psalm 145)
Inkeer, Bemoediging en Groet

Lied 422: 1, 2
Zegen,

als antwoord Lied 422: 3
Orgelspel.

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

Koor: This world is your world & I am the way
Gebed om ontferming
Lied 217: 4, 5
HET WOORD
Gebed om de heilige Geest
Koor: Ik weet: de Heer is mijn herder (Psalm 23)
Kinderen gaan naar de kinderdienst
Bijbellezing: Filemon (NBV)
Lied 838: 1, 2
Uitleg en verkondiging
Lied 1005: 1, 2 (Nederlands)
– t.g.v. het 50 jarig huwelijk van Jaap en Selma de Fouw –
GEBEDEN EN GAVEN
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Koor: Ga je mee het land ontdekken & Vrede zij u
Collecte / Invullen en ophalen adresbriefjes*
Kinderen komen terug uit de kinderdienst
* Vakantiekaartenactie: Schrijft u uw naam en adres op het briefje? Nadat
u het ingeleverd heeft, krijgt iedereen bij de uitgang een adresbriefje. Leuk
als u een (vakantie)kaartje stuurt naar degene die op uw briefje staat!

Meeleven
Huwelijksjubileum
Dhr. en mevr. Jaap en Selma de Fouw mochten op 21 juni hun 50 jarig
huwelijk vieren. Geliefde Jaap en Selma, van harte gefeliciteerd met dit
jubileum. In deze dienst zullen we aan jullie denken in ons dankgebed en
zullen we een lied zingen, wat jullie zelf hebben gekozen. We wensen
jullie en jullie gezin Gods zegen toe.
Hartelijke groet, ds. Gert van de Meeberg.
Reisje gemeentediaconaat "de historische modeshow"
De juiste datum van ons reisje is VRIJDAG 6 JULI A.S.
We vertrekken ca. 8.30/8.45 uur vanaf Eigen Haard, Sparrenlaan,
Zwanenburg.
Het programma is iets gewijzigd. Onze bus rijdt
eerst naar een chocolade-Atelier in Ridderkerk,
waar we koffie drinken met gebak. Ook is er een
demonstratie bonbons maken en proeven.
Daarna rijden we naar het Cultuurhuis in
Krimpen a/d Lek. Hier krijgen we beelden te zien
en uitleg over mode. Tijdens de rondleiding zien we historische kleding
van Willem van Oranje tot Maxima.
Hierna volgt de zeer uitgebreide lunch, (soep, luxe broodjes, salade en
quiche).
Na de lunch kunnen we genieten van een historische modeshow.
Ca. 18.00 uur hopen we na een plezierige dagje uit weer thuis te zijn.
De kosten zijn € 45,-- deze kunt u in de bus betalen (liefst gepast)
Opgeven kan bij Ineke tel. 020-8900247 of Betsy tel. 020-4974381.
Een hartelijke groet en tot ziens namens het gemeentediaconaat,
Ineke, Irma, Betsy

