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Afscheid en bevestiging van ambtsdragers
Zondag, 28 oktober 2018
Voorganger
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: Ds. A.J.O. van der Wal
: Leo Kranenburg
: Dick Meijer
: Onno Bart
: aanwezig
: Cora Gerritse
: 1e KiA Hervormingsdag, 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
Welkom door de ouderling van dienst
Intochtslied: Psalm 107: 1, 4
Moment van stil gebed, Bemoediging, Vredegroet
Drempelgebed
Glorialied: Lied 146 C: 1, 4

De collectes van zondag 14 oktober hebben het volgende opgebracht:
KiA werelddiaconaat, Leven van visserij in Nepal
€ 195,40
Spaardoosjes Werelddiaconaat
€ 193,24
Kerk
€ 69,40
Kerkgebouw
€ 56,55

HET WOORD BEANTWOORD
Afscheid en bevestiging
- Afscheid: van mevr. Ineke Weinreich - Verkaik

Nieuwe rekeningnummers
Per 1 november a.s. worden de rekeningnummers van de betaalrekening
van onze gemeente gewijzigd. Graag vragen we uw aandacht voor de
volgende zaken:
• Heeft u ons gemachtigd om een bedrag van uw rekening te incasseren?
Dan ziet u vanaf 1 november a.s. een andere tegenrekening op uw
rekeningafschrift.
• Heeft u een periodieke overboeking in internetbankieren naar één van
de rekeningen van onze gemeente? Dan ziet u bij de overboekingen na 1
november a.s. dat deze overboeking is doorgestuurd naar de nieuwe
rekening van onze gemeente. U moet dan het rekeningnummer in
internetbankieren wijzigen.
• Heeft u nog acceptgiro’s van onze gemeente liggen met ons oude
rekeningnummer? Vanaf 1 november a.s. kunt u deze acceptgiro’s niet
meer fysiek inleveren bij uw bank. U kunt dan nieuwe acceptgiro’s bij
ons aanvragen.

Voorganger:
Zuster Weinreich gaat de gemeente verlaten wegens verhuizing.
Zij legt haar ambt als diaken in het midden van de gemeente neer.

Een aantal belangrijke nieuwe rekeningnummers zijn:
NL 47 RABO 0373 7090 72 ...... de rekening voor de VVB/Kerkbalans.
NL 20 RABO 0373 7378 82 ...... de rekening voor MDA (v/h Zending).

De aftredende ambtsdrager komt naar het liturgisch centrum.

Zie verder ook voor de juiste rekeningnummers pag. 2 van het kerkblad.
Namens de kerkrentmeesters en de diaconie, Annelies Klokman

HET WOORD GEHOORD
De kinderen gaan naar de kinderdienst
Schriftlezing: 1 Petrus 1: 3-5
Schriftlezing: 1 Petrus 2: 9-10
Schriftlezing: 1 Petrus 3: 8-15; 4: 10
Uitleg en verkondiging
Orgelspel

Zingen: Lied 885
Zingen: Lied 969
Zingen: Lied 538: 1, 3

Zingen: Lied 653 : 1, 6, 7
De kinderen komen terug uit de kinderdienst

Voorganger:
Geliefde zuster, wij laten u gaan en bedanken u
voor de overtuiging, de inzet en de liefde
waarmee u uw dienst in Christus’ kerk hebt vervuld.
Wat blijft, is de verbondenheid met het ambt,
waarin alles wat u vertrouwelijk ter kennis is gekomen
geheim zal blijven, ook na uw afscheid.
Zoals u bij uw bevestiging tot diaken is gevraagd om geheimhouding,
vraag ik u dat ook bij uw afscheid aan de gemeente toe te zeggen.
Wat is daarop uw antwoord?
Antwoord: ja

Agenda voor de komende week
Woensdag 31-10 20.00 uur
Moderamen
Zondag
04-11 10.00 uur
ds. A.J.O. van der Wal uit Hoofddorp
Deze kerkbrief is verzorgd door Cora Gerritse.
De maand november verzorgt Leo Kranenburg de kerkbrief.

Doe 13 november mee met de Bijbelquiz
Weet u nog? Die gezellige Bijbelquiz twee jaar geleden? Ruim 50 mensen
uit de RK-parochie en onze gemeente deden eraan mee. De plaatselijke
Raad van Kerken gaat de NBG-Bijbelquiz dit jaar opnieuw naar
Halfweg/Zwanenburg halen.
De datum is dinsdagavond 13 november, aanvang 20.00 uur in ons
kerkgebouw. De kerk is open vanaf 19.30 uur. Cora Gerritse is dit keer onze
quizmaster.
De titel van de quiz is ‘De Bijbel dichtbij’. De opzet van de avond is als
volgt: bij binnenkomst is er koffie. Dan formeren we groepjes van vier
personen, samengesteld uit deelnemers van Protestantse en Katholieke
huize. Elke groep geeft zichzelf een (ludieke) naam, zit in de kerk aan één
tafel en beantwoordt de quizvragen op een formulier zowel als groep als
ook individueel. Dat resulteert erin dat er na de quiz een winnaar is van de
groepjes èn van individuele deelnemers.
De quiz bestaat uit 30 meerkeuzevragen in 6 categorieën. Elke vraag wordt
op de beamer ingeleid door een beeld of filmpje. Na afloop nemen we de
vragen één voor één door en ontstaat er een eindscore. Wie komt er als
groep of als individu als ‘Bijbelkenner van het Jaar 2018’ uit de bus?

Meedoen, graag even aanmelden? Bel of mail ondergetekende (voor tel.
nummer of mailadres zie het kerkblad van november). Op het laatste
moment toch zin in de quiz? Dan 13 november gewoon langskomen!
Namens de plaatselijke Raad van Kerken, Ben Broerse

Gebed

Zingen: Lied 361: 7

Toespraak en dankwoord door de voorzitter van de kerkenraad,
dhr. L. Kranenburg
De aftredende ambtsdrager gaat zitten
- Bevestiging mevr. G. Gijzen – Hillmann
De voorganger vraagt aan de ouderling van dienst of er bezwaren zijn
ingediend
Onderwijzing
Gebed

Zingen: Lied 362: 1 ,2

Voorganger: Diakenen hebben de bijzondere opdracht.....
Gré Gijzen komt naar het liturgisch centrum
Vragen:
God heeft de hele gemeente geroepen tot zijn dienst.
Voelt u zich ook geroepen?
Aanvaardt u de Bijbel, bij het licht waarvan wij leven,
als het enige uitgangspunt van het geloof?
Belooft u uw ambt getrouw uit te oefenen,
met liefde voor de gemeente
en voor alle mensen die de Heer op uw weg brengt?
Belooft u altijd geheim te houden wat u vertrouwelijk te horen krijgt
en bent u bereid u bij dat alles te houden aan de regels van de kerk?
Antwoord: ja, van harte.
Vraag aan de gemeente (staande):
Nu zij tot diaken bevestigd is,
belooft u haar te aanvaarden,
haar te omringen met uw medeleven,
haar te dragen in uw gebeden
en met haar samen te werken in de dienst aan de Heer?
Antwoord van de gemeente: Ja, dat beloven wij!
Handoplegging (knielbank)

Zingen (staande): Lied 363

GEBEDEN EN GAVEN
Dankgebed en voorbeden
stil gebed
gezamenlijk Onze Vader
Inzameling van de gaven
TOT SLOT

Slotlied: Lied 657
Slotwoord
Zegen

inzien dat zij van waarde zijn en hun leven positief kunnen beïnvloeden.
LEF werkt vooral samen met jonge predikanten en gemeenteleden,
omdat de jonge generatie enthousiast is en gelooft in verandering.
Er is veel behoefte aan kennis en vaardigheden op het gebied van
organisatie, management en vrijwilligers. LEF wil 120 vrijwilligers van
acht lokale kerken begeleiden om sociale initiatieven in hun stad op te
zetten.
Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie het werk van LEF
in Oekraïne en andere werelddiaconale projecten. Helpt u mee?
Met vriendelijke groet namens de ZWO-commissie, Ellen Oostwouder

Zingen: Amen
Orgelspel

***********************************************************
De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij:
Dhr. en mevr. De Waal - Meijer, i.v.m. hun 55-jarig huwelijk
Dhr. en mevr. Smit - Snijder, i.v.m. hun 45-jarig huwelijk
Mevr. Ineke Weinreich
Mevr. Gré Gijzen
Collecte Werelddiaconaat Hervormingsdag
Door de economische crisis en het militaire conflict in het oostelijk deel
hebben veel inwoners van Oekraïne grote moeite om de eindjes aan elkaar
te knopen.
Gezinnen moeten vaak rondkomen van minder dan € 50 per maand. Een
sociaal vangnet ontbreekt en door corruptie en bureaucratie is er weinig
vertrouwen in de overheid.
Mensen hebben wel veel vertrouwen in de kerk. Met het project ‘De Goede
Buur’ wil LEF (Lviv Education Foundation), partnerorganisatie van Kerk in
Actie, kerken stimuleren om sociale initiatieven te ontplooien in hun dorp
of stad.
LEF begeleidt hen daarbij door het aanbieden van cursussen.
Gezamenlijk wordt er gekeken wat de noden zijn in de wijk en waar de
kracht van de kerk ligt om er iets aan te doen.
Kinderen en jongeren uit arme gezinnen worden vaak aan hun lot
overgelaten. Kerken kunnen een verschil maken in hun omgeving door
bijvoorbeeld activiteiten te organiseren voor en met jongeren. Zo leren zij

Inzameling levensmiddelen voor Voedselbank op Dankdag voor
gewas en arbeid
Zondag 11 november a.s. is het Dankdag. Net zoals vorig jaar willen wij
u vragen om juist op deze dag te delen met andere mensen die het minder
goed hebben dan wij. Zoals u wellicht weet, worden elke week op
vrijdagmorgen in onze kerk voedselpakketten uitgedeeld aan mensen die
dat nodig hebben. Dit wordt mogelijk gemaakt door de Voedselbank
Haarlemmermeer.
Wilt u op 11 november producten voor de Voedselbank meenemen uit
het lijstje dat hieronder staat?
De Voedselbank Haarlemmermeer en natuurlijk ook de ontvangers van
de voedselpakketten zullen hier heel blij mee zijn. Hartelijk dank alvast!
Het gaat om deze producten:
- Bak & braad
- Kaas
-Toiletpapier

- Brinta
- Visconserven
- Houdbare melk

-Corned beef (blik)
- Smeerkaas
- Vuilniszakken

- Eieren
- Rijst
- Vers fruit

Waspoeder
Pindakaas

Afwasmiddel

Maar ook andere producten, zoals,
Groenten in blik
Chocopasta

Jam
Hagelslag

zijn welkom. Wilt u geen snoep of alcohol inleveren?
Namens de commissie eredienst, Ria Bakker

