Nieuws van de bazaarcommissie.
Op zaterdag 6 oktober zal de bazaar gehouden worden hier in de kerk.
De voorbereidingen zijn reeds in volle gang.
Wij zoeken vrijwilligers die achter een stand willen staan, een taart ,cake, of
lekkere koekjes wil bakken. Wie van u wil een pan soep voor ons koken.
Woensdag 12 september van 9.30 tot 10.30 kunt u nog spullen inleveren
voor de bazaar. Na 12 september nemen wij tot november geen spullen aan.
Met vragen kunt u terecht bij 1 van de commissieleden.
Namens de bazaarcommissie:
Margreet Smit

KERKBRIEF
Protestantse gemeente
te
Halfweg-Zwanenburg

WOB winkel
Volgende week zondag, 16 september, staat de WOB-winkel weer voor u
klaar met artikelen uit eerlijke handel verkregen.
We ontmoeten u daar graag.
Repair Café Zwanenburg-Halfweg
Dinsdag 11 september van 13.30 – 16.00 uur in CEA De Hoek in de Olm,
Olmenlaan 141 in Zwanenburg
Voor meer info zie www.repaircafehaarlemmermeer.nl
Zet in uw agenda
14 oktober 14.30 uur Zondagmiddagconcert met Singing Unlimited.
In het volgende Kerkblad leest u alles over dit grote koor en haar bijzondere
optreden.
Met vriendelijke groet, zondagmiddagconcertcommissie
Agenda voor de komende week
Woensdag
12-09 20.00 uur
Zondag
16-09 10.00 uur
11.00 uur

Moderamen
ds. G. van de Meeberg
WOB-winkel

Startzondag
Zondag, 9 september 2018
Voorganger
Ouderling van dienst
Organist
Beamer / Geluid
Kinderdienst
Oppasdienst
Collecte

10.00 uur

nr. 1570

: ds. G. van de Meeberg
: Annelies Klokman
: Dick Meijer
: Rob Piso / Onno Bart
: aanwezig
: Ellen Oostwouder
:1e Diaconie, 2e Jeugdwerk JOP,
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
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

GEBEDEN EN GAVEN
• Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

• Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

• Collecte en orgelspel; kinderen komen terug uit de kinderdienst

•

Lied 139: 1, 2 (=Psalm 139)

• Inkeer, Bemoediging en Groet

TOT SLOT
•

• Als inleiding op het gebed om ontferming: Lied 377: 1, 2, 3

• Zegen

• Gebed om ontferming

•

•

Lied 377: 4, 6, 7

HET WOORD
• Gebed om de heilige Geest
• Kinderen gaan naar de kinderdienst
• 1e Bijbellezing: Jakobus 2: 1-9 (NBV)
•

Lied 838: 1, 2, 3

• 2e Bijbellezing: Marcus 8: 27-33 (NBV)
•

Lied 838: 4

• Uitleg en verkondiging
•

Orgelspel
en lied: Hemelhoog, nr. 627: 1, 2
1. Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart, U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn. U laat nooit alleen.
Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe.
2. Abba, Vader, laat mij zijn, slechts voor U alleen.
Dat mijn wil voor eeuwig zij d’uwe en anders geen.
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer. Laat mij nimmer gaan.
Abba, Vader, laat mij zijn, slechts van U alleen.

Lied 723

Orgelspel.

**********************************************************
De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij:
Dhr. en mevr. Geelhoed- Hollemans , i.v.m. hun 50 jarig huwelijk.
Dhr. J. Malipaard, i.v.m. zijn 93e verjaardag
Meeleven
Josien van den Brink heeft een ongelukkige val gemaakt, waardoor ze
haar voet ernstig heeft gebroken. We wensen haar van harte beterschap
en sterkte toe en groeten haar en haar moeder Irene van Os hartelijk.
ds. Gert van de Meeberg.
Verhuisd
Sinds een week wonen we op ons nieuwe adres. Tot en met 23 september
blijf ik aan het werk in onze gemeente, dat is prima te doen met de auto.
U kunt mij gewoon bereiken op het bekende 020-nummer, de telefoon
staat doorgeschakeld; ook het e-mail adres blijft tot die tijd hetzelfde.
Hartelijke groeten uit Nieuw-Vennep, ds. Gert van de Meeberg.
Gezamenlijke maaltijd
Na de dienst van vandaag
Aanvang ca. 12.00 uur
Iedereen is van harte
welkom om aan te sluiten

