KERKBRIEF
Protestantse gemeente
te
Halfweg-Zwanenburg

Zondag, 12 augustus 2018
Voorganger
Ouderling van dienst
Organist
Beamer / Geluid
Kinderdienst
Oppasdienst
Collecte

10.00 uur

nr. 1566

: mevr. H. Smeulers
: Heleen Broerse
: Dick Meijer
: Onno Bart
: aanwezig
: Anke en Geeske Kluijt
:1e KiA Zomerzending, 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

De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij:
mevr. G. Wind-Hijstek, i.v.m. haar 94e verjaardag

Orgelspel
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
Intochtslied: Psalm 89: 1
Bemoediging en groet
Lied Psalm 89: 3 en 6
Gebed om ontferming
Lied 869: 1, 5 en 7

Hartelijk dank voor de mooie bos bloemen, die de fam. v.d. Berg ons
kwam brengen namens de gemeente i.v.m ons 55-jarig huwelijk.
Mieke en Constantijn Sikkel
Collecte Kerk in Actie
Onderwijs voor gehandicapte kinderen in Kameroen

HET WOORD
Gebed om de Heilige Geest
De kinderen gaan naar de kinderdienst
Eerste Schriftlezing: Psalm 14
Lied Psalm 107: 7, 8 en 9
Tweede Schriftlezing: Mattheus 7: 24 t/m 27
Lied 313: 3 en 4
Uitleg en verkondiging
Orgelspel
Lied 905: 1, 3 en 4
GEBEDEN EN GAVEN

Deze zondag wordt gecollecteerd voor onderwijs voor gehandicapte
kinderen in Kameroen.
In Kameroen worden kinderen met een handicap uit schaamte en
onwetendheid thuis gehouden, waardoor ze onderwijs missen. De school
Fedeme (in Douala, Kameroen) partner van Kerk in Actie, biedt kinderen
met een verstandelijke beperking onderwijs en gedragstherapie. Kinderen
leren praktische en sociale vaardigheden. Oudere kinderen leren
bijvoorbeeld naaien, hout- en rietbewerking en teenslippers maken.
Kinderen die van ver komen, kunnen blijven slapen.
Ook adviseert Fedeme ouders hoe ze het beste met hun kinderen kunnen
omgaan.
Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie wereldwijd
zendingsprojecten zoals de school Fedeme in Kameroen.
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!
Namens de ZWO-commissie, Ellen Oostwouder

Dankgebed en voorbeden
Stil gebed
Onze Vader
Collecte
De kinderen komen terug

Agenda voor de komende week
Zondag
19-08 10.00 uur
ds. Gert van de Meeberg,
Heilig Avondmaal

TOT SLOT
Lied: 967: 1, 5, 6 en 7.
Zegen, gevolgd door het gezongen Amen
Orgelspel

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

