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: ds. Adri van der Wal
: Grietje Monster
: Hans Jütte
: Rob Piso / Onno Bart
: aanwezig
: Anke Kluijt
:1e KIA zending, 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
• Intocht
• Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
• Stil gebed
•
Intochtslied: Psalm 103:1
• Bemoediging
• Vredegroet
• Leefregel: Kolossenzen 3:12-17
• Drempelgebed
•

Glorialied: Lied 150 A

• Het Woord gehoord
• Gebed om verlichting
• Aandacht voor de kinderen
• Toelichting op de tekstkeuze uit Habakuk
• Zingen: Liedboek voor de Kerken 1973 Gez. 445:3
3. Ruwe stormen mogen woeden,
alles om mij heen zij nacht,
God, mijn God zal mij behoeden,
God houdt voor mijn heil de wacht.
Moet ik lang zijn hulp verbeiden,
zijne liefde blijft mij leiden:
door een nacht, hoe zwart, hoe dicht,
voert Hij mij in 't eeuwig licht.
• Schriftlezing: Daniël 6:13-24
• Zingen:

Leuk! NBG Bijbelquiz op 13 november
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 laagdrempelige 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 naam, zit
in de kerkzaal 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 neemt
Cora 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. Op het
laatste moment toch zin in de quiz? Dan 13 november gewoon
langskomen! Gezellig!
Namens de plaatselijke Raad van Kerken, Ben Broerse

Psalm 107:4

• Schriftlezing: Habakuk 2:1-4

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

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

Maar ook andere producten, zoals,
Groenten in blik
Chocopasta

Jam
Hagelslag

Waspoeder
Pindakaas

Afwasmiddel

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

Agenda voor de komende week
Maandag
05-11 20.00 uur
Woensdag
07-11 20.00 uur
Donderdag 08-11 20.00 uur
Zondag
11-11 20.00 uur
Zondag

11-11- 14.30 uur

Comm. Zondagmiddagconcerten
InterNos
Consistorie
Ds. A.R. van der Deijl, Hoofddorp,
H.A. en Dankdag voor gewas en arbeid
Zondagmiddagconcert

• Zingen:

Psalm 27:7

• Verkondiging: standvastig geloven
•
Orgelspel: Improvisatie.
• Zingen:

Lied 362:3

• Het Woord beantwoord
• Dankgebed en voorbeden
• stil gebed
• gezamenlijk gezongen Onze Vader: Lied 370
• Inzameling van de gaven
• De kinderen komen terug uit de kindernevendienst
• Slotlied:

Lied 723

• Slotwoord
• Zegen
•
Orgelspel Toccata BWV 568, J.S. Bach.
***********************************************************

De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij:
Mevr. C. Taling- van den Ban, i.v.m. haar 95ste verjaardag
Mevr. A. Schouten-Kars, i.v.m. haar 80ste verjaardag

Bedankt lieve mensen
voor de bloemen van de kerk voor ons 55 jarig huwelijk. Dit jubileum
hebben we stil laten passeren door het overlijden van Plonie Bos-Meijer.
Het meeleven dat we van jullie hebben ontvangen tijdens haar ziekte en
bij haar overlijden heeft ons goed gedaan en ook daarvoor onze dank.
Willy en Jan de Waal-Meijer

KerkinActie collecte - zending
Meer kansen voor inheemse bevolking in Brazilië In Brazilië lijden de
inheemse volken onder de vooroordelen over hun specifieke leefwijze.
De kerkelijke organisatie COMIN, partner van Kerk in Actie, ondersteunt
hen op het gebied van gezondheid, onderwijs en landrechten.
Door onderwijs en publicaties leert de inheemse en niet-inheemse bevolking
van elkaars cultuur en levensvisie.
Sinds 2015 is Nienke Pruiksma door Kerk in Actie uitgezonden naar
Brazilië. Ze verzorgt bij COMIN lessen en cursussen en draagt zo bij aan de
uitwisseling en begrip tussen bevolkingsgroepen.
Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie zendingsprojecten
wereldwijd, zoals het werk van Nienke in Brazilië.
Van harte bij u aanbevolen!
Namens de ZWO-commissie, Ellen Oostwouder
Andere indeling koffieruimte
Is het u opgevallen dat de koffieruimte anders is ingericht? Graag geven wij
hierop een korte toelichting.
In de kerkrentmeestersvergadering is de inrichting, met name de zaalachtige sfeer, onderwerp van gesprek geweest en is afgesproken na te
denken over het creëren van een meer huiselijke sfeer in de koffieruimte.
Onze koffieruimte leent zich om verjaardagen te vieren en een meer
huiselijke sfeer maakt dat aantrekkelijker.
De aanpassing in de ruimte bij het uitgifteblad zijn de zwarte ronde tafels
waar blanke houten stoelen omheen komen te staan, die in de kerkzaal
gemist kunnen worden. Om reden van verhuur staan er tijdelijk nog de
bestaande stoelen. De vrijkomende tafels en stoelen worden overigens
opgeslagen.
In de centrale ruimte staan de bestaande blanke houten tafels anders
opgesteld en zijn daar de zwarte skai-stoelen uit de soosruimte omheen
gezet. Ook hier is een zwarte ronde tafel aan toegevoegd.
Het geheel biedt zeker niet minder zitgelegenheid en maakt ook
koffiedrinken aan de vergadertafel aantrekkelijker. Kort getypeerd zijn het
low budget aanpassingen met een verrassend andere uitstraling.
Wij hopen dat u de aanpassing ook gezelliger vindt, maar schroom niet uw
beleving met ons te delen.
Namens de kerkrentmeesters, Peter Mendrik

Veelbelovend Zondagmiddagconcert op 11 november
Op zondag 11 november verzorgt het duo Francis (viool) en Vijselaar
(harp) een Zondagmiddagconcert in onze kerk. Zij brengen hun nieuwe
programma ‘Metamorphoses’ ten gehore en nemen ons mee op een reis
vol muzikale metamorfosen. We galopperen over de Russische
toendra’s, mediteren op Soefi melodieën, wandelen door de eeuwenoude
stad Granada, om te eindigen al dansend op een Spanish Dance. Met
werken van Vivaldi, Granados, Albeniz en Ibert. Een jaar geleden
verzorgden de Britse violist Giles Francis en Nederlandse harpiste Marije
Vijselaar ook al een Zondagmiddagconcert in Halfweg. We zijn blij dat
beide muzikanten op herhaling komen! Kom u meegenieten?
Het concert begint 11 november om 14.30 uur. De entree bedraagt 7,50
euro inclusief een drankje na afloop. Kinderen tot en met 12 jaar betalen
geen toegang.
Ben Broerse, Namens de Commissie Zondagmiddagconcerten

De collectes hebben het volgende opgebracht:
Zondag 28 oktober:
KiA Hervormingsdag
€ 108,35
Kerk
€ 87,25
Gebouw
€ 69,05

