KERKBRIEF
Protestantse gemeente
te
Halfweg-Zwanenburg

Gezamenlijke maaltijd na de dienst op 9 september
Op zondag 9 september start het nieuwe kerkelijk seizoen. De kerkenraad
wil deze dag ook gebruiken om weer na de dienst een maaltijd met elkaar te
gebruiken. We denken te starten rond 12.00 uur, na de koffie.
U wordt van harte uitgenodigd hieraan deel te nemen.
We vragen ook uw medewerking daarbij. Wilt u thuis iets voorbereiden of
kopen, zodat we daar met zijn allen van kunnen genieten. Te denken valt
aan het koken van soep, of eieren, iets bakken, broodbeleg aanschaffen,
fruit, melk of karnemelk kopen.
U kunt zich aanmelden bij mij, via de telefoon, e-mail of rechtstreeks in de
kerk. Daarbij kunt u aangeven wat u wilt bijdragen.
Ook als u niets kunt voorbereiden, bent u van harte welkom. Er zal altijd
voldoende zijn.
We hopen op een gezellige en volle kerkzaal.
Heleen Broerse

Agenda voor de komende week
Zondag
02-09 10.00 uur

Zondag, 26 augustus 2018
Voorganger
Ouderling van dienst
Organist
Beamer / Geluid
Kinderdienst
Oppasdienst
Collecte

10.00 uur

nr. 1568

: mevr. ds. C. Pumplun
: Gerda Adolf
: Arjen de Jong
: Marthe Kluijt / Hanne Kluijt
: aanwezig
: Collen Dhliwayo en Ria Bakker
:1e Diaconie, 2e Kerk, 3e Kerkgebouw

Ds. C. Koldewijn uit Badhoevedorp

Deze kerkbrief is verzorgd door Cora Gerritse.
In de maand september verzorgt Leo Kranenburg de kerkbrief.
Kijk voor meer informatie op onze website: www.protestantsekerkhalfweg.nl

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

De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij:
mevr. A. Haverhals-Kramer
De witte roos is voor:
Mark en Tessa Bart, i.v.m. de geboorte van hun zoon Casper

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
Lied: Lied 287: 1, 2, 5
Inkeer, Bemoediging en Groet
Lied: Lied (Psalm) 139: 1, 2, 14
Gebed om ontferming
Glorialied: Lied 103c: 1, 2

De collectes hebben het volgende opgebracht:
Zondag 5 augustus:
Diaconie
€ 90,85 Kerk
€ 81,60
Gebouw

HET WOORD

Zondag 12 augustus:
KiA Zomerzending € 119,92
Kerk
€ 65,40

Gebouw € 59,75

Zondag 19 augustus:
Diaconie € 107,18

€ 102,40

Gebed om de heilige Geest
Kinderen gaan naar de kinderdienst
Bijbellezing: 2 Koningen 4, 42-44

Kerk

Gebouw

€ 50,85

€ 67,45

Lied: Lied (Psalm)78: 1, 6, 9
Bijbellezing: Marcus 8, 1-21
Lied: Lied 383: 1, 2, 3, 5
Uitleg en verkondiging
Lied: Lied 418: 1, 2, 3
Orgelspel

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

TOT SLOT
Lied: (staande) Lied 969: 1, 2, 3, 4
Zegen
Orgelspel

Afscheidsreceptie ds. Van de Meeberg 22 september
De afscheidsreceptie zal zoals al bekend plaatsvinden op 22 september.
Het tijdstip daarvan is inmiddels bekend: van 15.00 uur tot 17.00 uur.
De dienst waarin ds. Van de Meeberg afscheid van ons neemt vindt
plaats op 23 september, de aanvang is op de gewone tijd van 10.00 uur.
Er is een commissie vanuit het moderamen bezig om het een en ander
voor te bereiden. Deze commissie bestaat Heleen Broerse, Grietje
Monster, Simone Groothuis, Gea Kranenburg en Leo Kranenburg.
Bij een afscheid hoort ook een cadeau namens onze gemeente. Als u
daaraan nog wilt bijdragen dan is onderstaand rekeningnummer van de
kerkrentmeesters bij de SKG daarvoor beschikbaar.
Rekeningnummer NL52 FVLB 0226 116 751
t.n.v. Prot. Gem Halfweg –Zwanenburg.
o.v.v. afscheid ds. Van de Meeberg
Namens de kerkenraad en met vriendelijke groeten, Leo Kranenburg

