wensen u en jullie al het goede en Gods zegen toe.
Hartelijke groeten, ds. Gert van de Meeberg.
PS: Wellicht tot vanmiddag, 14.30 uur, bij de verbintenisdienst in De Rank.
Nieuws van de bazaarcommissie.
Zaterdag 6 oktober is het zover 'De Bazaar', altijd weer spannend hoe een en
ander zal verlopen. Komende week hebben wij vooral donderdag en
vrijdag uw hulp hard nodig. Donderdagmorgen 4 oktober willen wij de
tafels klaar zetten om 9.30 uur. Donderdagavond om 19.00 uur moeten de
dozen vanuit de opslag naar de kerk overgebracht worden. Voor beide
activiteiten hebben wij hulp nodig van sterke mannen en vrouwen.
Vrijdagmorgen 5 oktober om 9.00 uur kunnen de fruitbakjes gemaakt en de
tafels ingericht worden. Ook voor deze activiteiten zijn wij afhankelijk van
uw hulp.
Als u iets wilt bakken of soep koken kunt u contact opnemen met Simone
tel:020-3585499 of met Margreet Smit :06-29964644. Heeft u een tasje
thuis dan kunt u deze dinsdagmorgen afgeven in de kerk of bij een van de
commissie leden. De bazaarcommissie wenst u een fijne bazaar dag toe.
Namens de bazaarcommissie: Margreet Smit 06-29964644

KERKBRIEF
Protestantse gemeente
te
Halfweg-Zwanenburg

Zondagmiddagconcert 14 oktober 14.30uur
Met Singing Unlimited! In het Kerkblad van oktober
leest u alles over dit grote koor en haar bijzondere
optreden (zie ook onze website).
Nieuw! Seizoenkaart 2018/2019
Dit jaar introduceert de commissie Zondagmiddagconcerten de Seizoenkaart. Deze kaart geeft toegang tot de vier concerten
van seizoen 2018/2019. Deze vinden plaats op 14 okt. en 11 nov. 2018 en
10 februari en 14 april 2019. Met de prijs van € 25,-- bespaart u in totaal €
5,--. En bent u een keer verhinderd? Dan geeft u de seizoenkaart gewoon
aan een ander. De kaart is te koop bij het eerste Zondagmiddagconcert op
14 oktober, via de mail bij penningmeester Dick Meijer en de komende
weken tijdens de koffie na de zondagse kerkdiensten. Leuk cadeau voor je
zelf of om weg te geven.
Met vriendelijke groet, Commissie Zondagmiddagconcerten.

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.
Cora Gerritse zal in oktober de kerkbrief verzorgen.
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.

Zondag, 30 september 2018
Voorganger
Ouderling van dienst
Organist
Beamer / Geluid
Kinderdienst
Oppasdienst
Collecte

10.00 uur

nr. 1573

: ds. M. Leerdam uit Amsterdam
: Grietje Monster
: Dick Meijer
: Robert Reemer / Wim Smit
: aanwezig
: Marianne Kromhout
: 1e Diaconie, 2e Kerk, 3e Kerkgebouw

VOORBEREIDING
•
Orgelspel
• Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
•

Lied 92: 1, 2

• Inkeer, Bemoediging en Groet
•

Lied 92: 3, 6 (daarna nemen we plaats )

• Gebed om ontferming
•

Glorialied:

Lied 793: 1, 2, 3

HET WOORD
• Gebed bij de opening van de Schrift
• Moment met de kinderen (hierna gaan de kinderen naar de nevendienst)
• 1e Bijbellezing: 1 Koningen 17: 7-16
•

Lied 836: 1, 2

• 2e Bijbellezing: Marcus 6: 30-44
•
• Uitleg en verkondiging
•
•

Lied 836: 3, 4

Orgelspel
Lied 687: 1, 2, 3

GEBEDEN EN GAVEN
• Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
• Inzameling van de gaven (kinderen komen terug uit de kinderdienst)
TOT SLOT
•
• Zegen
•

Orgelspel

Meeleven

Slotlied: Lied 978: 1, 2, 3, 4

Martin Hinderks is 18 september geopereerd. De transplantatie is gelukt.
Naar omstandigheden gaat het goed met hem. We wensen hem een voorspoedig herstel toe. Wilt u een kaart sturen dan graag naar het huisadres.
Mevr. Ita van den Horn is vorige week geopereerd aan haar arm. Het was
een moeilijke operatie en is haar ook niet meegevallen. Als het goed is
zit er als u deze kerkbrief leest echt gips omheen, wat acht weken moet
blijven zitten. Wij wensen haar een voorspoedig herstel toe.
Mevr. Agaath Rip-Roos lijkt haar plekje gevonden te hebben in
Meerwende.
Met vriendelijke groet, Grietje Monster en Gerda Adolf
De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij:
Mevr. A. Verbeek-van Beem, i.v.m. haar 91ste verjaardag en bij
Mevr. I. van den Horn-Slokker
Bedankje
Mevr. Ansems wil de gemeente bedanken voor het mooie boeket
bloemen dat zij afgelopen zondag mocht ontvangen.
De collectes hebben het volgende opgebracht:
Zondag 23 sept.: Diaconie € 203,32, Kerk € 171,10 en Gebouw € 148,17
Agenda voor de komende week
Maandag 01-10 20.00 uur
Woensdag 03-10 20.00 uur
Zaterdag 06-10 10.00 uur
Zondag
07-10 10.00 uur

Commissie Zondagmiddagconcerten
InterNos
Bazaar (tot 17.00 uur)
Mw. drs. Marijke Gehrels uit Amsterdam

Dankbaar nagenieten
Wat kijken we goed terug op het afscheidsweekend van 22 en 23
september. Het was fijn dat er zoveel gemeenteleden en dorpsgenoten
afscheid kwamen nemen op de zo goed verzorgde afscheidsreceptie en
dat we op zondag een goed bezochte en fijne dienst hadden. Alle mooie
en lieve woorden, liederen en muziek, handdrukken, kaarten en
cadeautjes, en de prachtige cadeaus die ik namens u allen kreeg, het was
hartverwarmend! Afscheid nemen is nooit fijn, maar wel als je het samen
doet, terugblikkend op een goede periode met elkaar. Lieve allemaal,
mede namens Marcel, heel hartelijk dank voor dit mooie afscheid. Wij

