Enveloppen Solidariteitskas/Kerkrentmeesterlijk Quotum 2018
In de koffieruimte liggen stapeltjes brieven voor de actie Solidariteitskas
klaar om bezorgd te worden. Wilt u een stapeltje mee nemen met adressen
bij u in de buurt en die bezorgen? Want u weet: vele handen maken licht
werk. Alvast hartelijk dank. Namens de kerkrentmeesters, Cora Gerritse
Kerkblad september ter aanvulling
In het kerkblad staat een verslag van het reisje van het gemeentediaconaat
op 6 juli. Helaas kon de foto van de “Historische Modeshow” niet bij dit
verslag worden geplaatst. Wel kon deze foto opgenomen worden in de
digitale versie van het kerkblad van september dat te vinden is op de
website van onze gemeente. Ook hangt de foto op het prikbord bij de
ingang van onze kerk.
Weet u dat de foto’s in het kerkblad op de website altijd in het kleur zijn
afgedrukt?! Met vriendelijke groet, redactieteam van het kerkblad
Haan terug op kerktoren
De haan is “teruggevlogen” vanuit de koffieruimte naar zijn zitplaats op de
toren. Dat ging wel met behulp van een kraan van Hulster transport uit
Vijfhuizen en van Onno Bart én onder toezicht van een aantal belangstellenden. De prachtig opgeknapte haan kan nu weer met alle winden
meewaaien voor ons én de plaatselijke gemeenschap. Het bericht op
facebookpagina van “Je bent Zwanenburger als” leidde tot groot aantal
positieve reacties. Op onze website zijn wat foto’s hiervan geplaatst.
Met vriendelijke groet, Leo Kranenburg
Pad naar de kerkingang is hersteld
Dit pad was weer wat verzakt. De kerkrentmeesters Peter Mendrik en Onno
Bart hebben 2 à 3 meter ondergrond met zand opgehoogd en daarna de
stenen weer opnieuw gelegd. Het geheel ziet er weer netjes uit. Bedankt!
Agenda voor de komende week
Maandag
3-09 09.00 uur
Woensdag
5-09 20.00 uur
Donderdag 6-09 19.45 uur
Zaterdag
8-09 10.00 uur
Zondag
9-09 10.00 uur
12.00 uur

Schoonmaakploeg
InterNos
Consistorie
Monumentendag
ds, G. van de Meeberg, Startzondag.
Lunch

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

KERKBRIEF
Protestantse gemeente
te
Halfweg-Zwanenburg

Zondag, 2 september 2018
Voorganger
Ouderling van dienst
Organist
Beamer / Geluid
Kinderdienst
Oppasdienst
Collecte

10.00 uur

nr. 1569

: ds. C. Koldewijn uit Badhoevedorp
: Cora Gerritse
: Hans Jütte
: Marthe Kluijt / Hanne Kluijt
: aanwezig
: Margarita van den Berg
:1e Diaconie, 2e Missionair werk en kerkgroei,
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
• Stilte, gevolgd door votum en groet
•
Lied 84: 3, 6

De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij:
Dhr. J. van Wieringen i.v.m. zijn 85ste verjaardag
Meeleven
Ons trouwe gemeentelid Mevr Agaath Rip -Roos is verhuisd naar:
Verzorgingshuis Meerwende in Badhoevedorp.
Wij hopen dat ze haar draai daar mag vinden.
Met vriendelijke groet, Gerda Adolf.

• Kyriëgebed
Glorialied: 885
HET WOORD
• Gebed voor de opening van het Woord
• Kinderen gaan naar de kinderdienst
• 1e Bijbellezing: Deutronomium 2: 13 en 14 (NBV)
mondelinge aanvulling vooraf
•
Lied 513
• 2e Bijbellezing: Johannes 5: 1 t/m 18 (NBV)
•
Lied 534
• Uitleg en verkondiging n.a.v. Joh. 5: 5
•
•

Orgelspel: Largo, uit Opera Xerxes, G.F. Händel.
Lied 838

GEBEDEN EN GAVEN
• Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
• Collecte en orgelspel
• Kinderen komen terug uit de kinderdienst
TOT SLOT
•
Lied 801:
1 en 2 allen, 3 en 4 vrouwen, 5 en 6 mannen, 7 en 8 allen.
• Heenzending
• Zegen
• Gemeente beaamt met een gezongen Amen
•

Orgelspel: Preludium & Fuga D. Buxtehude

De collectes hebben het volgende opgebracht:
Zondag 26 augustus:
Diaconie € 99,13, Kerk € 87,56 en Gebouw € 73,70
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
Uitnodiging van 'De Zonnebloem'.
Op woensdagmiddag 5 september bent u van harte welkom om te komen
kienen in 'De Olm'. Kienen begint om 14 uur. Om 13.30 uur zal de deur
open gaan.
Namens de Zonnebloem: Margreet Smit
Monumentendag 8 september
Dit jaar zijn wij met de monumentendagen alleen op zaterdag open voor
belangstellenden. Mocht u langs willen komen met vrienden, familie
en/of belangstellenden dan bent u van harte welkom!

