Muziek van Beatles tot Adèle
We starten het nieuwe seizoen van Zondagmiddagconcerten op 14 oktober
bijzonder spectaculair. Dan treedt barbershopkoor ‘Singing Unlimited’ voor
u op. Het podium staat dan vol met een a-capella koor dat bijna vijftig leden
telt. De zangeressen brengen heerlijke meerstemmige muziek in close
harmony-stijl met bekende werken van Beatles tot Adèle.
Het concert begint om 14.30 uur. De entree bedraagt 7,50 euro inclusief
drankje na afloop. Kinderen tot en met 12 jaar hebben gratis toegang.
Zegt het voort! U bent van harte welkom.

KERKBRIEF
Protestantse gemeente
te
Halfweg-Zwanenburg

Nieuw! Seizoenkaart 2018/2019
Dit jaar biedt de commissie Zondagmiddagconcerten
u de mogelijkheid een seizoenkaart aan te schaffen.
Deze kaart geeft toegang tot alle vier de concerten van
seizoen 2018/2019. Deze vinden plaats op 14 oktober,
11 november, 10 februari en 14 april. Met de prijs van
25 euro bespaart u in totaal 5 euro. 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 tijdens de koffie na de zondagse
kerkdiensten.
Namens de commissie Zondagmiddagconcerten, Ben Broerse
Zondag, 7 oktober 2018

Agenda voor de komende week
Woensdag 10-10
10.00 uur
20.00 uur
Zondag
14-10
10.00 uur
14.30 uur

Voorganger
Ouderling van dienst
Organist
Beamer / Geluid
Kinderdienst
Oppasdienst
Collecte
Commissie Eredienst
Moderamen
Drs. W. Nijsse uit Amsterdam
Zondagmiddag concert

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

10.00 uur

nr. 1574

: Mw. drs. Marijke Gehrels
: Gerda Adolf
: Hans Jütte
: Marthe Kluijt / Hanne Kluijt
: aanwezig
: Ellen en Marjolein Oostwouder
: 1e NBG, 2e Kerk en Israël, 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.

Israëlzondag
VOORBEREIDING
•

Orgelspel

• Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
•
Lied 98: 1, 2
(Zing een nieuw lied voor God de Here)
• Stil gebed, Bemoediging en Groet
•
Lied 195
(Klein gloria: Ere zij de Vader en de Zoon)
•

Kyrie- en glorialied: Lied 33: 8, 1
(Kom nu met zang en roer de snaren)

Lied: 425
(Vervuld van Uw zegen)
• Zegen (gemeente: 3x amen)
•
Orgelspel
Toccata over Ps.146, Jan Zwart
***********************************************************
Meeleven
Renske de Vries is vorige week geopereerd. Ze wacht nog op de uitslag
en dan hoort ze of er nog een vervolg operatie komt.
We wensen haar sterkte toe.
De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij:
Carolien van den Heuvel

HET WOORD
• Gebed om de Heilige Geest
• Kinderen gaan naar de kinderdienst
• Bijbellezing: Genesis 12: 1-3
•
Lied 805
(Abraham)
• Bijbellezing: Romeinen 9:1-5
•
Lied 825: 1, 7
(De wereld is van Hem vervuld)
• Uitleg en verkondiging
•
Orgelspel
Improvisatie over een melodie m.b.t. Israël
•

TOT SLOT
•

Lied 885
(Groot is uw trouw, o Heer)

De collectes hebben het volgende opgebracht:
Zondag 30 september:
Diaconie € 81,90, Kerk € 77,20 en Gebouw € 63,50
Zondag 14 oktober, werelddiaconaat (wereldvoedseldag)
Op zondag 14 oktober wordt er gecollecteerd voor Kerk in Actie.
Vandaag heeft u de collectefolder 'Leven van visserij in Nepal'
ontvangen met meer informatie over het doel van de collecte.
Spaardoosjes
Op 14 oktober kunt u ook weer de
spaardoosjes inleveren, vergeet u ze
volgende week niet mee te nemen!
Hartelijke groet namens de ZWO-commissie,
Ellen Oostwouder

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

Verkoop "fair-trade" artikelen
Volgende week zondag staat de WOB-winkel weer klaar in de
koffieruimte. De vrijwilligers van de Wereldwinkel zijn altijd erg blij
met de opbrengst van onze verkoop. Van harte aanbevolen !

