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.

Agenda voor de komende week
Zondag
29-07 10.00 uur

KERKBRIEF
Protestantse gemeente
te
Halfweg-Zwanenburg

ds. G.J.P. Ofman uit Amsterdam.

Zondag, 22 juli 2018
Voorganger
Ouderling van dienst
Organist
Beamer / Geluid
Kinderdienst
Oppasdienst
Collecte

Deze kerkbrief is verzorgd door Leo Kranenburg.
De kerkbrief voor zondag 29 juli en voor de zondagen in augustus zullen
worden verzorgd door Cora Gerritse .
Kijk voor meer informatie op onze website: www.protestantsekerkhalfweg.nl

10.00 uur

nr. 1563

: mw. drs. M.W. (Marijke) Gehrels
: Gerda Adolf
: Dick Meijer
: Marthe Kluijt / Hanne Kluijt
: aanwezig
: Grietje Monster
: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
•

Orgelspel

• Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
•

Lied 84: 1, 6 (Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer)

• Stil gebed, Bemoediging en Groet
•

Lied 195 (Klein gloria: Ere zij de Vader en de Zoon)

• Kyrie- en glorialied: 130c (Uit de diepten) (zo mogelijk met piano)
De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij:
Dhr. W. Mels

HET WOORD
• Gebed om de Heilige Geest
• Kinderen gaan naar de kinderdienst
• Bijbellezing: Jesaja 46:1-4 (NBV)
•

Lied 86: 3, 5 (Hoor mij, Heer, wil antwoord zenden)

• Uitleg en verkondiging
•
•

Orgelspel
Lied 23b: 1, 2, 5 (De Heer is mijn herder)

GEBEDEN EN GAVEN
• Dankgebed en voorbeden, stil gebed, gezongen Onze Vader: lied 371
• Collecte
• Kinderen komen terug uit de kinderdienst
TOT SLOT
•

Lied: 425 (Vervuld van Uw zegen)

• Zegen (gemeente: 3x amen)
•

Orgelspel

Bedankt!
Onlangs werd ik verrast met een prachtige bos bloemen van de
gemeente! Heel hartelijk dank hiervoor!
Ook wil ik via deze weg iedereen bedanken voor het meeleven de
afgelopen tijd door vele kaartjes, telefoontjes etc.
Hartelijke groeten, Guusta van Beem
De collectes hebben het volgende opgebracht:
Zondag 15 juli:
Diaconie € 81,75, Kerk € 74,80 en Gebouw € 65,55

