Afscheid
Deze zondag ga ik voor de laatste keer in onze gemeente voor als uw
predikant. En voor de laatste keer schrijf ik ‘onze’ gemeente. Want zo was
het ook in de afgelopen jaren: uw gemeente is voor ons een kerk waar ik en
Marcel ons hebben thuis gevoeld.
De dienst vanmorgen heb ik ‘gewoon’ gehouden, op de manier zoals ik dat
al die jaren gewend was. Met bemoedigende Bijbelteksten, fijne liederen en
mooie muziek. Zo wil ik ook afscheid nemen van u, van jullie.
Geliefde gemeente, heel hartelijk dank voor de goede en fijne jaren dat ik in
uw gemeente uw predikant mocht zijn. Veel zegen wens ik u, en ‘Ga met
God en Hij zal met je zijn.’
Hartelijke groeten, ds. Gert van de Meeberg.

KERKBRIEF
Protestantse gemeente
te
Halfweg-Zwanenburg

De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij:
Mevr. Ansems en bij
Dhr. en mevr. Dijkhof- Gaarenstroom; zij zijn 65 jaar getrouwd
De collectes hebben het volgende opgebracht:
Zondag 16 september:
Diaconie € 152,05, Vredeswerk € 130,40 en Gebouw € 94,22
Nieuws van de bazaarcommissie.
Vorige week zondag zijn er zakjes uitgedeeld met de bedoeling om deze
gevuld met wat levensmiddelen weer in te leveren voor dinsdag 2 oktober.
Heeft u geen zakje gehad en wilt u wel meedoen met deze actie dan kunt u
een zakje meenemen uit het mandje bij de uitgang.
Namens de bazaarcommissie: Margreet Smit
Zondagmiddagconcert 14 oktober 14.30uur
Met Singing Unlimited! In het volgende Kerkblad
leest u alles over dit grote koor en haar bijzondere
optreden of zie onze website. Met vriendelijke groet,
zondagmiddag-concertcommissie
Nieuw! Seizoenkaart 2018/2019: zie kerkbrief volgende week
Agenda voor de komende week
Zondag
30-09 10.00 uur

ds. M. Leerdam uit Amsterdam

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

Afscheidsdienst
Zondag, 23 september 2018
Voorganger
Ouderling van dienst
Organist
Trompettisten
Koor
Beamer en Geluid
Kinderdienst
Oppasdienst
Collecte

10.00 uur

nr. 1572

: ds. G. van de Meeberg
: Leo Kranenburg
: Hans Jütte
: Andreas Kranenburg en Kors Oostwouder
: VoiceMail o.l.v. Dick Meijer
: Onno Bart
: aanwezig
: Anke en Geeske Kluijt
: 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

•
Lied 362
• Uitleg en verkondiging

• Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

• Trompet (Andreas) en orgel: Schafe können sicher weiden
(BWV 208/769, J.S. Bach)

•

Lied 100: 1, 2 (=Psalm 100)

• Inkeer, Bemoediging en Groet
•

• We gaan staan en we belijden ons geloof
(tekst: Jaap Zijlstra, melodie: Wat de toekomst brengen moge)

Lied 100: 3, 4 (daarna nemen we plaats )

• Als inleiding op het gebed zingt het koor: Bij God ben ik geborgen
• Gebed om ontferming
•

Gloria, Lied 150a

HET WOORD
• Gebed om de heilige Geest
• Trompet (Kors) en vleugel: Eine kleine Nachtmusik (W.A. Mozart)
• Kinderen gaan naar de kinderdienst
• 1e Bijbellezing: Psalm 100 (NBV)
1
Een psalm voor het dankoffer. Juich de HEER toe, heel de aarde, 2dien de
HEER met vreugde, kom tot Hem met jubelzang. 3Erken het: de HEER is
God, Hij heeft ons gemaakt, Hem behoren wij toe, zijn volk zijn wij, de
kudde die Hij weidt. 4Kom zijn poorten binnen met een loflied, hef in zijn
voorhoven een lofzang aan, breng Hem hulde, prijs zijn naam: 5de HEER is
goed, zijn liefde duurt eeuwig, zijn trouw van geslacht op geslacht.
• Koor: I am the way
• 2e Bijbellezing: 1 Tessalonicenzen 5: 15-24 (NBV)
15
Zie erop toe dat niemand kwaad met kwaad vergeldt en streef altijd naar
het goede, zowel voor elkaar als voor ieder ander. 16Wees altijd verheugd,
17
bid onophoudelijk, 18dank God onder alle omstandigheden, want dat is
wat Hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt. 19Doof de Geest
niet uit 20en veracht de profetieën niet die Hij u ingeeft. 21Onderzoek alles,
behoud het goede 22en vermijd elk kwaad, in welke vorm het zich ook voordoet. 23Moge de God van de vrede zelf uw leven in alle opzichten heiligen,
en mogen heel uw geest, ziel en lichaam zuiver bewaard zijn bij de komst
van onze Heer Jezus Christus. 24Hij die u roept is trouw en doet zijn belofte
gestand.

1. Ik geloof in God de Vader
die een bron van vreugde is,
louter goedheid en genade,
licht in onze duisternis.
Hij, de Koning van de kosmos
– het gesternte zingt zijn eer –
heeft uit liefde mij geschapen
en tot liefde keer ik weer.

2. Ik geloof in Jezus Christus
die voor ons ter wereld kwam.
Zoon van God en Zoon des Mensen
goede Herder, Offerlam.
Door te lijden en te sterven
– groot is het geheimenis –
schenkt Hij mij het eeuwig leven,
dat uit God en tot God is.

3a Ik geloof dat mijn Verlosser
door de dood is heengegaan
en op Pasen – God zij glorie –
uit het graf is opgestaan…

3bDoor het brood-dit is mijn lichaamdoor de wijn – dit is mijn bloed –
geeft de Vredevorst mij vrede,
maakt Hij alle dingen goed.

GEBEDEN EN GAVEN
• Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
• Koor: Many years & I am the way
• Collecte en orgelspel: Cantilena (J. Rheinberger)
• De kinderen komen terug uit de kinderdienst
TOT SLOT
•

Lied 416: 1, 2, 3

• Zegen
•

Lied 416: 4

Wilt u na dit lied weer gaan zitten,
Voorzitter Leo Kranenburg zal het woord gaan nemen.
•

Orgelspel: Toccata & Fuga (BWV 565, J.S. Bach).

