Na de maaltijd, ca. 19.00 uur zal het koor "VoiceMail" onder leiding van Dick
Meijer voor ons zingen. Het einde zal ca. 19.30 uur zijn.
U kunt zich opgeven, in verband met de maaltijd, bij één van ons team:
Betsy tel. 020-4974381, Gré tel. 020-6152731, Irma tel. 023-5551629.
Wij hopen velen te mogen begroeten,
Een hartelijke groet, namens het team gem. diaconaat. Betsy Geelhoed
De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij:
Mevr. J. Schilperoord-Kruithof, i.v.m. haar 91e verjaardag
De collectes van zondag 25 november hebben het volgende opgebracht:
Diaconie € 201,05, Kerk € 159,36, Gebouw € 141,95

KERKBRIEF
Protestantse gemeente
te
Halfweg-Zwanenburg

Zonnebloem Halfweg/Zwanenburg. Woensdag 5 december is er een kienmiddag
van de Zonnebloem. Dit is in de Olm om 13.30 uur. De zaal is open om 13.00 uur.
Voor vervoer kunnen u bellen naar: Coby Braakman tel. 020-4974093.
Begrotingen 2019 De kerkenraad heeft op 21 november j.l. de begrotingen van de
kerkrentmeesters en de diaconie voor het komende jaar 'voorlopig' vastgesteld.
Deze week, vanaf vandaag t/m vrijdag, geeft de kerkenraad u als gemeentelid
gelegenheid kennis te nemen van deze begrotingen en daarop te reageren. De
begrotingen worden vandaag in de gemeente-vergadering ook aan u toegelicht en u
kunt er vragen over stellen.
Een overzicht met een toelichting reiken wij u na de kerkdienst uit.
De complete begrotingen liggen vandaag ter inzage in de koffieruimte of u kunt de
begrotingen deze week inzien bij de penningmeesters. Afhankelijk van uw reacties
worden de begrotingen aangepast en opnieuw voorgelegd aan de kerkenraad of in
de huidige versie 'definitief'. Voor 15 december zullen de begrotingen worden
verzonden aan de PKN en komt er een samenvatting op onze website te staan.
Namens de kerkenraad, Peter Mendrik (vz kerkrentmeesters)
Gemeentezondag na de dienst ca. 12.00 uur. Wij nodigen u uit om na de koffie
opnieuw in de kerkzaal zitting te nemen zodat wij met een toelichting over de
begrotingen 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, Leo Kranenburg.
Agenda voor de komende week
Maandag
03-12 09.00 uur
Woensdag
05-12 20.00 uur
Vrijdag
07-12 10.00 uur
20.00 uur
Zondag
09-12 10.00 uur

Kerk schoonmaken
"InterNos"
Commissie eredienst
"VoiceMail"
ds. R. Wattel uit Hoofddorp

Deze kerkbrief is verzorgd door Cora Gerritse.

1e Advent
Zondag, 2 december 2018
Voorganger
Ouderlingen van dienst
Organist
Beamer en Geluid
Kinderdienst
Oppasdienst
Collecte

10.00 uur

nr. 1581

: Drs. Mirjam Verschoof
: Annelies Klokman
: Hans Jütte
: Marthe en Hanne Kluijt
: aanwezig
: Ria Bakker en Collen Dhliwayo
: 1e Diaconie, 2e Missionair werk &
kerkgroei, 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: Andante, Simon Landsman
Zingen antwoordlied: Lied 442

Orgelspel
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
Aansteken 1e adventskaars + opzeggen gedichtje
Zingen: Psalm 50
Inkeer, Bemoediging en Groet
Zingen: Als alles duister is (Taizé)
Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur
dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft.
Gebed om ontferming
Zingen: Lied 130C, Uit de diepten
Woorden ten leven: Deutronomium 5:6 -21
HET WOORD
Gebed om de Heilige Geest
Adventsproject “De profeten zien het al”
Filmpje ‘Er komt een nieuwe leider’
Projectlied (meezingen d.m.v. de beamer)
Micha, jij kunt kijken in de verte van de tijd,
Alsof je door een kijker tuurt: de toekomst lijkt dichtbij.
Zie jij al wat Gods plan is? En wanneer het begint?
Geef ons alsjeblieft een eerste hint!
Waar gaan we naartoe?
Ik zie, ik zie het kleine dorpje Bethlehem.
De grote koning wordt juist daar geboren.
Hij is een veilig thuis voor wie bij Hem wil horen.
Klein wordt groot
God blijft God.
Micha, jij kunt kijken in de verte van de tijd,
Alsof je door een kijker tuurt: de toekomst lijkt dichtbij.
Er blijven nog wel vragen; Wanneer? En waar? En hoe?
Maar één ding is wel zeker: daar gaan we naartoe.
Eén ding is wel zeker: daar gaan we naartoe.
De kinderen komen naar voren en gaan naar de kinderdienst
Eerste lezing: Jesaja 60: 1 - 9
Tweede lezing: Lukas 1: 46 – 55
Verkondiging

Zingen: Lied 437: 1, 3
Zingen: Lied 437: 4, 5

GEBEDEN EN GAVEN
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Collecte, de kinderen komen terug in de kerkzaal
TOT SLOT
Zingen slotlied: Lied 1005
Zegen
Orgelspel: Trumpet Minuet, Alfred Hollins
**********************************************************
Adventsproject Kinderdienst “De profeten zien het al”
In de kinderdienst lezen we de komende adventstijd verhalen uit het
project van Bijbel Basics van het NBG. De profeten Micha, Jesaja en
Zacharia kijken uit naar een mooie toekomst, waarin God omziet naar
zijn volk; ze kondigen Gods nieuwe toekomst aan.
We laten in de kerkdienst elke adventszondag èn met kerst een filmpje
zien over twee kinderen die iets ontdekken over een bijzondere mystery
guest! Daarna zingen we samen een projectlied, met een couplet dat bij
het verhaal van de zondag past en een refrein dat elke zondag gezongen
wordt.
In de kinderdienstruimte is een grote adventsposter, waarbij de kinderen
iedere zondag drie vakjes mogen openen. Zo ontdekken de kinderen
elke week meer over de speciale kerstgast.
Vanochtend, op de 1e adventszondag, komt in de kinderdienst profeet
Micha aan bod (Micha 5:1-4) “Er komt een nieuwe leider”. God vertelt
dat er een bijzondere leider in Bethlehem geboren wordt. Na het verhaal
gaan we actief met het thema aan de slag te gaan.
Namens de kinderdienstleiding, Cora Gerritse en Petra Mendrik
Kerstviering gemeente diaconaat
Onze Kerstviering zal zijn op vrijdag 21 december 2018. Wij nodigen
senioren en belangstellenden uit de gemeente van harte hierbij uit.
De inloop is ca. 16.00 uur. U wordt ontvangen met koffie/thee met wat
lekkers. Ca. 16.30/16.45 uur begint de viering.
Mw. Marijke Gehrels zal ook aanwezig zijn en vertelt een mooi
kerstverhaal. Dhr. Hans Jütte zal in de middag onze zang op de piano
begeleiden. Na de viering gebruiken we met elkaar de kerstmaaltijd.

