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.
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

KERKBRIEF
Protestantse gemeente
te
Halfweg-Zwanenburg

De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij:
Dhr. C. Kleefsman
De collectes van zondag 2 december hebben het volgende opgebracht:
Diaconie € 80,00, Missionair werk & kerkgroei € 83,05, Gebouw € 66,71
Kerstkaarten 2018 klaar voor verspreiding
De kerstkaarten van onze Protestantse gemeente voor het jaar 2018 zijn weer klaar.
De afbeelding die is gebruikt is gemaakt door een gemeentelid van ons en wel Iet
Agterhof, onze dank daarvoor! De muzikale medewerking tijdens de komende
feestelijke diensten staat ook in de kerstkaart vermeld.
De vraag aan u en jullie is om vandaag weer een stapeltje kerstkaarten mee te
nemen met het verzoek om die begin deze week te verspreiden. Alvast bedankt
voor de medewerking. Met vriendelijke groet, Leo Kranenburg
Kinderdienst Adventsproject “De profeten zien het al”
Vanochtend op de 2de advents hebben we het in de kinderdienst over het thema:
“Er komt een boodschapper met goed nieuws” van de profeet Jesaja (40:3-11).
Cora Gerritse en Petra Mendrik, namens de kinderdienstleiding
Verkoop van artikelen uit de Wereldwinkel Zoals u wellicht al gezien hebt staat
de WOB-winkel weer klaar. Deze keer ook met kerstartikelen. We zien u graag bij
onze tafel om iets aan te schaffen. Van harte aanbevolen!
Agenda voor de komende week
Woensdag
12-12 20.00 uur
Vrijdag
14-12 20.00 uur
Zondag
16-12 10.00 uur

Moderamen.
"VoiceMail"
Pastor Fons Litjens, Oecumenische dienst
Haarlemmermeers Mannenkoor Zang en
Vriendschap, o.l.v. Roland Bosma

Deze kerkbrief is verzorgd door Cora Gerritse

Kijk voor meer informatie op onze website: www.protestantsekerkhalfweg.nl

2e Advent
Zondag, 9 december 2018
Voorganger
Ouderlingen van dienst
Organist
Beamer / Geluid
Kinderdienst
Oppasdienst
Collecte

10.00 uur

nr. 1582

: Ds. R. Wattel
: Gerda Adolf
: Dick Meijer
: Rob Piso / Leo Bakker
: aanwezig
: Margarita van den Berg
: 1e Diaconie, 2e Pastoraat
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.

Thema: ‘Bescheiden en zelfrespect’’
Orgelspel
VOORBEREIDING
Welkom en mededelingen door ouderling van dienst
Aansteken 2 adventskaarsen + opzeggen gedichtje
Aanvangslied: Lied 444, Nu daagt het in het oosten
Stilte, ‘Onze hulp’, groet
Kyrie-gebed
Kyrielied: 462, Zal er ooit een dag van vrede
ROND HET WOORD
Gebed
Adventsproject “De profeten zien het al”
Filmpje ‘Er komt een nieuwe leider’
Projectlied (meezingen d.m.v. de beamer)
Jesaja, 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 tweede hint! Waar gaan we naartoe?
Ik zie, ik zie een onderdrukt en kwetsbaar volk.
Maar God geeft troost en hoop in bange nachten.
Het volk weet dat hij komt en het kan haast niet wachten.
Klein wordt groot.
Traan wordt troost.
God blijft God.
Jesaja, 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 40, 1 – 11
Zingen: Al wie dolend in het donker
Evangelische Liedbundel Lied 109: 1, 3, 4

1. Al wie dolend in het donker
in de holte van de nacht
en verlangend naar een wonder
op de nieuwe morgen wacht:
vrijheid wordt aan u verkondigd
door een koning zonder macht.

3. Tot de groten zal Hij spreken
even weerloos als een lam
het geknakte riet niet breken
Hij bewaakt de kleine vlam:
hoort en ziet het levend teken
van een God die tot ons kwam.

4. Dor en droog geworden aarde
die om dauw en regen vraagt,
dode mens die snakt naar adem,
wereld die om toekomst vraagt:
zie mijn Zoon, de nieuwe Adam
die mijn welbehagen draagt.
Tweede lezing: Matteüs 21, 1 - 9
Zingen: Lied 550, Verheug u, gij dochter van Sion
Preek over Wijsheid van Jezus Sirach 10 vers 28 en 29
(één van de apocriefe boeken)
‘Wees bescheiden maar behoud je zelfrespect,
geef jezelf die eer die je verdient.
Wie zal je een betrouwbaar mens noemen als je jezelf afvalt?
Wie zal je eren als je jezelf geringschat?’
Orgelspel
Zingen: Lied 362, Hij die gesproken heeft
GEBEDEN EN GAVEN
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze vader
Collecte, de kinderen komen uit de kinderdienst
GEZEGEND GAAN
Slotlied: Lichtcredo, Jacqueline Roelofs – van der Linden
Muziek: John Goss (Lb 103 c)

Wij geloven in het leven,
uit de duisternis ontwaakt.
Wij geloven in de adem
die ons wakker heeft gemaakt.
Ja, wij durven te geloven
in het licht dat mensen raakt.

Wij geloven in de woorden,
ons door Jezus voorgedaan.
Wij geloven in zijn voorbeeld
dat nog mensen op doet staan.
Ja, wij durven te geloven
in het licht, ons voorgegaan.

Wij geloven in de liefde
die verdeeldheid overwint.
Wij geloven in de hemel
die op aarde dan begint.
Ja, wij durven te geloven
in het licht dat ons verbindt.

Wij geloven in een toekomst,
die op vrede is gericht.
Wij geloven in de zoektocht
naar dat stralend vergezicht.
Ja, wij durven te geloven
in het niet te doven licht.

Zegen, ‘Amen’

