Wijziging preekrooster Kerkblad juli/augustus
In het Kerkblad staat vermeld dat ds. Van de Meeberg op zondag
2 september zal voorgaan bij ons in de dienst. Dat is niet het geval.
Op 2 september gaat ds. Ch. Koldewijn uit Badhoevedorp bij ons voor.

w
Agenda voor de komende week
Zondag
22-07 10.00 uur

KERKBRIEF
Protestantse gemeente
te
Halfweg-Zwanenburg

Mevr. M. Gehrels.

Zondag, 15 juli 2018
Voorganger
Ouderling van dienst
Organist
Beamer / Geluid
Kinderdienst
Oppasdienst
Collecte

10.00 uur

nr. 1562

: ds. Gert van de Meeberg
: Annelies Klokman
: Hans Jütte
: Rob Piso / Leo Bakker
: aanwezig
: Marianne Kromhout
: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.
Deze kerkbrief is verzorgd door Leo Kranenburg (l.kranenburgq@quicknet.nl).
Kijk voor meer informatie op onze website: www.protestantsekerkhalfweg.nl

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 119: 34, 40 (=Psalm 119)

1. Wij gaan de weg van oude woorden van overlevering,
die wij van onze ouders hoorden, in eigen luisterkring, –
verhalen uit geloof geboren om onze weg te gaan,
en tekens die ons veel beloven, als wij ze nieuw verstaan.

• Inkeer, Bemoediging en Groet
• Afkondiging van overlijden en moment stilte
•
Lied 43: 3, 4 (=Psalm 43) – daarna nemen we plaats –

2. Wij zijn een schakel van de keten, verbintenis van hoop, –
mensen op zoek naar beter weten, oprechte levensloop.
Er is geen God aan onze zijde die zegt: ‘Zo ga je goed.’
Wel één die roept door alle tijden: ‘Zoek verder, het komt goed.’

• Gebed om ontferming, in drie beden, na elke bede – besloten met ‘zo
zingen wij biddend’:
Lied 1005, refrein
Christus, ons licht, schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht, schijn ook vandaag, hier in uw huis.
•

• Zegen
•

Orgelspel: Preludium en Fuga (J.S Bach).

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

Lied 1005: 5 (Nederlandse tekst)

HET WOORD
• Gebed om de heilige Geest
• Kinderen gaan naar de kinderdienst
• 1e Bijbellezing: Marcus 6: 6b-13 (NBV)
•
Lied 967: 1, 4, 5
e
• 2 Bijbellezing: Marcus 6: 30-32 (NBV)
•
Lied 967: 6, 7
• Uitleg en verkondiging
•
Orgelspel: Sarabande (uit Hoboconcert, Händel)
•
Lied 912: 1, 2, 3, 4
GEBEDEN EN GAVEN
• Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
• Collecte en orgelspel; kinderen komen terug uit de kinderdienst
TOT SLOT
•

Lied: Wij gaan de weg van oude woorden
(tekst: ds. A.C. Bronswijk, melodie: Psalm 72)

De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij:
Mevr. M. v. d. Doel - Franken , i.v.m. haar 85e verjaardag
De collectes hebben het volgende opgebracht:
Zondag 1 juli:
Diaconie € 93,90, Jeugdwerk JOP € 88,45 en Gebouw € 67,39
Zondag 8 juli:
Diaconie € 148,74, Kerk (Jeugddienst) € 119,85 en Gebouw € 88,20

