Agenda voor de komende week
Maandag
26-11 20.00 uur
Vrijdag
30-11 20.00 uur
Zondag
2-12 10.00 uur
12.00 uur

Diaconie
VoiceMail
Drs. M. Verschool uit Utrecht
Gemeentezondag

KERKBRIEF
Protestantse gemeente
te
Halfweg-Zwanenburg

Eeuwigheidszondag
Zondag, 25 november 2018
Voorganger
Ouderlingen van dienst
Organist
Koor
Beamer en Geluid
Kinderdienst
Oppasdienst
Collecte

Deze kerkbrief is verzorgd door Leo Kranenburg (l.kranenburgq@quicknet.nl).
De komende kerkbrief zal weer worden samengesteld door Cora Gerritse. Dat zal
zij de hele maand december doen (cora.gerritse@quicknet.nl).
Kijk voor meer informatie op onze website: www.protestantsekerkhalfweg.nl

10.00 uur

nr. 1580

: ds. Cor Ofman
: Gerda Adolf en Grietje Monster
: Arjen de Jong
: VoiceMail o.l.v. Dick Meijer
: Onno Bart
: aanwezig
: Ingrid en Marit Reemer
: 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.

Vandaag, op Eeuwigheidszondag, gedenken we hen die in het
afgelopen kerkelijk jaar (27/11/2017 – 25/11/2018) zijn overleden.
Deze dienst heeft niet het karakter van een dodenherdenking.
We staan stil bij het gemis, maar in het geloof dat er leven is na de dood.
Daarom is de liturgische kleur wit, Bijbels gezien de kleur van de hemel.
Bij de Paaskaars staat de tafel waarop de gedachteniskaarsen staan
en waarbij de witte stenen liggen. De kaarsen worden straks ontstoken
aan de Paaskaars, die verwijst naar Pasen, de opstanding van Jezus
uit de dood.
Ook staan er witte rozen in de kerk, ze symboliseren
de liefde die we van onze overleden dierbaren hebben ontvangen
en de liefde die we hen hebben gegeven.
De familie mag na de dienst een kaars,
de witte steen en een witte roos mee naar huis nemen.

De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij:
Dhr. en mevr. Vugt- Bakker i.v.m. hun 50 jarig huwelijk
Meeleven
De heer Kleefsman is opgenomen geweest in het Spaarne Gasthuis met
hartklachten. Hij is weer thuis en het gaat weer goed met hem.
Renske de Vries is afgelopen maandag geopereerd. De operatie is geslaagd en ze is weer thuis. We wensen haar een voorspoedig herstel toe.
Met vriendelijke groet Grietje Monster.
De collectes hebben het volgende opgebracht:
Zondag 18 november:
Diaconie € 97,27, Kerk € 90,42 en Gebouw € 93,52
Gemeentezondag 2 december ca. 12.00 uur
In de kerkenraadsvergadering van 21 november zijn de begrotingen
vastgesteld voor 2019 van zowel de kerkrentmeesters als de diaconie.
Het is een goede verplichting om deze begrotingen te delen met onze
gemeenteleden en deze in hoofdlijnen toe te lichten. Dit willen wij doen
op 2 december na de dienst én na de koffie. Ca. 11.45-12.00 uur willen
wij u uitnodigen om in de kerkzaal opnieuw zitting te nemen zodat wij
met deze toelichting kunnen beginnen. Daarnaast willen wij u op de
hoogte stellen over de stand van zaken m.b.t. het in dienst nemen van een
kerkelijk werker en het komende beroepingswerk. Ook over andere
zaken die van belang zijn kunt u dan vragen stellen aan ons.
Namens de kerkenraad en met vriendelijke groeten, Leo Kranenburg.
Adventskalender
Op de website van Kerk in Actie kunt u een gratis adventskalender
bestellen. Kijk op:
https://www.kerkinactie.nl/actueel/2018/10/adventskalender-2018-hoopvraag-de-kalender-nu-gratis-aan.
De kalender heeft als thema: Hoop. Een dagelijkse Bijbeltekst, een
quote, verhaal of recept brengen u iedere dag een stukje dichter bij Kerst.
Vriendelijke groeten namens de ZWO-commissie, Ellen Oostwouder

