Meeleven
Dhr. Wim Goedhart is afgelopen week verhuisd naar een kamer in verpleeghuis
Schalkweide te Haarlem. We hopen dat hij een rustige tijd zal krijgen daar en
wensen hem en zijn vrouw sterkte toe.
ds. Gert van de Meeberg

KERKBRIEF

De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij:
Dhr. W.J. Goedhart, i.v.m. zijn 90e verjaardag

Protestantse gemeente
te
Halfweg-Zwanenburg

Hartelijk dank: Hierbij willen wij bedanken voor de schitterende bos bloemen
die wij mochten ontvangen. Ook voor het medeleven dat wij steeds mogen ondervinden doet ons goed. We zijn blij dat het op dit moment goed gaat met Wim.

Groetjes Wim en Joke Lem.
Bedankje: Hierbij willen wij iedereen bedanken, die onze 50e huwelijksdag tot
een feest heeft gemaakt. Alle bloemen, kaarten, telefoontjes en persoonlijke
felicitaties, het was hartverwarmend. Met groeten van Jaap en Selma de Fouw

Reisje gemeentediaconaat "de historische modeshow"
Komende vrijdag 6 juli vertrekken we om 8.30/8.45 uur bij 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

De collectes hebben het volgende opgebracht:
Zondag 24 juni: Diaconie € 112,75, Kerk € 111,25 en Gebouw € 86,50
WOB Winkel: Vandaag staan de “fair trade” artikelen in de WOB winkel
in de koffiezaal weer voor u klaar. Van harte bij u aanbevolen!
Agenda voor de komende week
Maandag
2-07 09.00 uur
Zondag
8-07 10.00 uur

Kerk schoonmaken
Ds. Gert van de Meeberg - Jeugddienst

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

Zondag, 1 juli 2018
Voorganger
Ouderling van dienst
Organist
Beamer / Geluid
Kinderdienst
Oppasdienst
Collecte

10.00 uur

nr. 1560

: ds. Gert van de Meeberg
: Cora Gerritse
: Hans Jütte
: Marthe Kluijt / Leo Bakker
: aanwezig
: Margarita van den Berg
:1e Diaconie, 2e Jeugdwerk JOP, 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

• 2e Bijbellezing: Marcus 3: 1-6 (NBV)
•
Lied 534: 2, 4

• Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
•
Lied 145: 1, 2 (=Psalm 145)
• Inkeer, Bemoediging en Groet
•
Lied 145: 3 – daarna nemen we plaats –

• Uitleg en verkondiging

• Gebed om ontferming
•
Glorialied: Geprezen zij de Heer!
(melodie: Thomas Arne, tekst: Wil de Ridder)
1. Geprezen zij de Heer, die eeuwig leeft,
Die vol ontferming ieder troost, hem al zijn schuld vergeeft,
Die heel het aards gebeuren vast in handen heeft.
Hem zij de glorie, want Hij, die overwon,
zal steeds volbrengen wat Zijn hand begon.
Halleluja, geprezen zij het Lam,
Dat de schuld der wereld op Zich nam.

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

2. Wij zingen van Zijn glorie in ons lied,
daar Hij op mensen, groot en klein in liefde nederziet,
en voor ons aller zonden ‘t Vaderhuis verliet.
Hem zij de glorie, want Hij, die overwon,
zal steeds volbrengen wat Zijn hand begon.
Halleluja, geprezen zij het Lam,
Dat de schuld der wereld op Zich nam.
3. Ons is geen kalme levensreis beloofd,
maar wel een veilig thuis, voor ieder die in Hem gelooft,
daar zijn wij één gezin met Christus aan het hoofd.
Hem zij de glorie, want Hij, die overwon,
zal steeds volbrengen wat Zijn hand begon.
Halleluja, geprezen zij het Lam,
Dat de schuld der wereld op Zich nam.
HET WOORD
• Gebed om de heilige Geest
• Kinderen gaan naar de kinderdienst
• 1e Bijbellezing: Marcus 2: 23- 28 (NBV)
•
Lied 534: 1, 3

•
•

Orgelspel: Gique (Dominico Zipoli)
Lied 653: 2, 4, 7

TOT SLOT
•
Lied: Samen op weg (melodie: Lied 276), 1 en 2
1. Samen op weg, zoekend naar liefde,
naast ieder ander willen staan.
Want kan een mens, zonder die ander
vreugde en vriendschap ondergaan?
Zo moeten mensen zijn voor elkaar:
een steun, een toeverlaat, die niet verloren gaat.
2. Samen op weg, zoekend naar kansen,
naar elke nieuwe moog’lijkheid,
om voor elkaar leven te scheppen,
ja, Heer, maak ons daartoe bereid.
Wil bij ons zijn van uur tot uur,
ons leiden elk moment, dat men uw kerk herkent.
• Zegen
•
Lied: Samen op weg (melodie: Lied 276), 3
3. Samen op weg, zoekend naar leven,
speurend naar licht en dageraad,
mensen vol hoop, sterk en gedreven,
zorgzaam en goed in woord en daad,
niemand alleen en allen tezaam,
zo gaat de boodschap voort van Jezus eens gehoord.
•

Orgelspel: Preludium & Fuga, BWV 533 (J.S. Bach).

