Meeleven (vervolg)
Mevr. Tangenberg gaat heel langzaam een beetje vooruit. Als u haar een
kaartje wilt sturen kunt u het adres bij één van de ouderlingen opvragen.
Wij groeten haar hartelijk vanuit de gemeente.

KERKBRIEF

De collectes van zondag 9 december hebben het volgende opgebracht:
Diaconie € 94,90 - Pastoraat € 94,55 - Gebouw € 60,75
Zonnebloem Halfweg/Zwanenburg.
Zaterdag 22 december is er een kerstviering van de Zonnebloem.
Dit is in de Olm om 10.30 uur. De zaal is open om 10.00 uur.
Voor vervoer kunt u bellen naar: Coby Braakman tel. 020-4974093.
Kerstkaarten
De kerstkaarten zijn allemaal bezorgd deze week. Alle mensen die een
stapeltje hebben meegenomen vorige week bedankt voor de assistentie.
Ook de gemeenteleden die hebben geholpen bij het realiseren van de
kerstkaart, het opdrukken van de enveloppen, het stickeren en het vullen
van de enveloppen etc. bedankt daarvoor.
Met vriendelijke kerstgroeten, Leo Kranenburg
Agenda voor de komende week
Woensdag
19-12 20.00 uur
Vrijdag
21-12 16.00 uur
20.00 uur
Zondag
23-12 10.00 uur

Kerkenraad
Kerstviering gemeentediaconaat
VoiceMail
ds. A.J.O. v.d. Wal uit Hoofddorp

Oecumenische dienst
3e Advent
Zondag, 16 december 2018
Voorganger
Ouderling van dienst
Organist
Pianist
Koor
Beamer en Geluid
Kinderdienst
Oppasdienst
Collecte

10.00 uur

nr. 1583

: pastor F. Litjens
: Gerda Adolf
: Hans Jütte
: Gerrit Docter
: Haarlemmermeers Mannenkoor Zang
en Vriendschap, o.l.v. Roland Bosma
: Onno Bart
: aanwezig
: Margarita van den Berg
: Raad van Kerken

Na de dienst zijn we van harte welkom in de kerkzaal voor een kopje
koffie, thee of een glas limonade.
Deze kerkbrief is verzorgd door Cora Gerritse cora.gerritse@quicknet.nl).
Kijk voor meer informatie op onze website: www.protestantsekerkhalfweg.nl

Wilt u gedurende de dienst uw mobiele telefoon uitzetten i.v.m. storing
aan de geluidsinstallatie.

Thema: Wat moeten we doen?
Liederen koor vooraf:

Transeamus
Weihnachtsglocken

Woord van welkom
Samenzang: O kom, o kom, Immanuël (wij gaan staan)
Gezang 125: 1, 3, 5
O kom, O kom, Immanuel,
verlos uw volk, uw Israël,
herstel het van ellende weer,
zodat het looft uw naam, O Heer!
Weest blij, weest blij, o Israël!
Hij is nabij, Immanuel!
O kom, O kom, Gij Oriënt,
En maak uw licht alom bekend;
verjaag de nacht van nood en dood,
wij groeten reeds uw morgenrood.
Weest blij, weest blij, o Israël!
Hij is nabij, Immanuel!
O kom, die onze Heerser zijt,
in wolk en vuur en majesteit.
O Adonai die spreekt met macht,
verbreek het duister van de nacht.
Weest blij, weest blij, o Israël!
Hij is nabij, Immanuel!
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?

Kinderdienst
Vanochtend op de 3e adventszondag gaat het in de kinderdienst over het
thema: “Er komt weer vreugde” van de profeet Jesaja (52:7-10).
Namens de kinderdienstleiding, Cora Gerritse en Petra Mendrik
Kerstviering gemeentediaconaat
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. Mevr. 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
dhr. Dick Meijer voor ons zingen. Het einde zal ca. 19.30 uur zijn. Het
belooft dus een fijn kerstfeest te worden.
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 op de kerstviering vrijdag 21
december vanaf 16.00 uur.
Een hartelijke groet, namens het team gmeentediaconaat, Betsy
Geelhoed
De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden
bij:
Dhr. C. Sikkel
en er is een boeket voor iemand van de R.K. parochie
Meeleven
Dhr. Sikkel zou maandag geopereerd worden, maar dit kon helaas niet
doorgaan. Dit is een grote teleurstelling voor hem en zijn vrouw.
Eind januari wordt er gekeken naar een eventueel andere oplossing.
Wij wensen Constant en Mieke heel veel sterkte.
Wij groeten hen hartelijk vanuit de gemeente.

A Star drew nigh unto the north-west
Over Bethlehem linger’d and there it did rest
And there did shine most bright and did stay
Over wey the young child and his mother did lay.
Refrein:
Nowell, Nowell, Nowell, Nowell
Born is the King of Israël
Then let us all with one accord,
Sing praises to our heavenly Lord
That made the heavens and earth of naugh
And with his blood mankind hath brought.
Refrein:
Nowell, Nowell, Nowell, Nowell
Born is the King of Israël
Slotwoord

Zegen (we gaan staan)
Slotlied: Ere zij God

Ere zij God, ere zij God,
in den hoge, in den hoge, in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.
Ere zij God in den hoge,
Ere zij God in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.
In de mensen, een welbehagen, een welbehagen.
Ere zij God, ere zij God,
in den hoge, in den hoge, in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.
Amen, amen.
Toegiften koor:

Stille Nacht
Heilige Nacht
On Christmas Night

Orgelspel: Improvisatie op een kerstlied

Geef ons alsjeblieft een derde hint!
Waar gaan we naartoe?
Ik zie, ik zie de brengers van het goede nieuws.
Zij zingen van de vrede in de straten.
Een lied dat leven geeft: God heeft ons niet verlaten!
Klein wordt groot
Traan wordt troost.
Angst wordt hoop.
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
Gebed
Lied koor:
Do you hear what I hear
Aansteken van de 1e kaars
Lukas 3, 1-6 en 10-15 (Bijbel in Gewone Taal)
Lied koor:
Minuit Chrétien
e
Aansteken van de 2 kaars
Tekst: Asley wil naar de stad (uit: Open Deur)
Lied koor:
Little Drummer Boy
e
Aansteken van de 3 kaars
Gedicht voor de kersttijd (Marijke de Bruijne)
In de harten van de mensen
leeft een eeuwenoud gerucht
van een wereld die volmaakt was,
waarvan God zag dat zij goed was,
lichtend beeld dat van ons vlucht.

Echo die in ons blijft klinken,
vonk van God, geef ons de durf
‘t met dit sprankje hoop te wagen
tot het groeiend wordt voldragen,
ons van binnenuit vervult.
Als een kind zo klein en kwetsbaar,
teer maar toch vol zachte kracht
wordt dan Christus steeds herboren,
wat in ’t donker leek verloren,
wordt weer aan het licht gebracht.
Dunne draad van licht en leven,
Geest van God die ons geleidt,
voer door eeuwen en door dagen
ons naar heelheid die de aarde
van gebrokenheid bevrijdt.

Samenzang: Het lied van de verschijning des Heren
Komt ons in diepe nacht ter ore:
de morgenster is opgegaan,
een mensenkind voor ons geboren,
God zal ons redden is zijn naam.
Opent uw hart, gelooft uw ogen,
vertrouwt u toe aan wat gij ziet:
hoe 't woord van God van alzo hoge
hier menselijk aan ons geschiedt.
Geen ander teken ons gegeven
geen licht in onze duisternis
dan deze mens om mee te leven
een God die onze broeder is.
Zingt voor uw God, Hij openbaarde
in Jezus zijn menslievendheid.
Zo wordt de wereld nieuwe aarde
en alle vlees aanschouwt het heil.

Zoals de zon komt met zijn zegen
een bruidegom van licht en vuur,
zo komt de koning van de vrede voorgoed gekomen is zijn uur.
Hij huwt de mensen aan elkander
zijn liefde gaat van mond tot mond.
Hij geeft zijn lichaam ons in handen.
Zo leven wij zijn nieuw verbond.
Dankgebed en voorbede
Onze Vader
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen
Vredeswens
Collecte en orgelspel; de kinderen komen terug
Lied koor:

The first Nowell

The first Nowell, the angels did say
Was to certain poor shepherds in fields as they lay
In fields where they lay and watching their sheep
on a cold winters night, that was so deep.
Refrein:
Nowell, Nowell, Nowell, Nowell
Born is the King of Israël

