Actie Kerkbalans 2019: ”Geef voor je kerk”
De komende week gaat de actie Kerkbalans van start.
Net als de vorige jaren is uw steun hard nodig.
Het thema is dit jaar “Geef voor je kerk”. Wij hopen
dat u hetzelfde bedrag als vorig jaar geeft, maar misschien kunt u het bedrag iets verhogen? De bijdrage
aan de actie Kerkbalans is de belangrijkste inkomstenbron van onze kerk. Meer informatie leest u in de folder die u de komende
week ontvangt. Mogen we weer op u rekenen? Alvast bedankt.
Namens de kerkrentmeesters, Cora Gerritse
Gezamenlijke maaltijd na de dienst op 27 januari
Op zondag 27 januari willen we weer na de dienst een maaltijd met elkaar
gebruiken. We denken te starten rond 12.00 uur, na de koffie.
U wordt van harte uitgenodigd hieraan deel te nemen.
We vragen ook uw medewerking daarbij. Wilt u thuis iets voorbereiden of
kopen, zodat we daar met zijn allen van kunnen genieten. Te denken valt
aan het koken van soep, of eieren, iets bakken, broodbeleg aanschaffen,
fruit, melk of karnemelk kopen.
U kunt zich aanmelden bij mij, via de telefoon, e-mail of rechtstreeks in de
kerk. Daarbij kunt u aangeven wat u wilt bijdragen.
Ook als u niets kunt voorbereiden, bent u van harte welkom. Er zal altijd
voldoende zijn.
We hopen op een gezellige en volle kerkzaal.
Heleen Broerse,
Agenda voor de komende week (Prot. gemeente)
Maandag
21-01 20.00 uur
Diaconie
20.00 uur
Kerkrentmeesters
Woensdag
23-01 20.00 uur
Kerkenraad
Zondag
27-01 10.00 uur
ds. M. van Leerdam uit Amsterdam
12.00 uur
Gezamenlijke maaltijd

KERKBRIEF

Oecumenische dienst
Thema: Recht voor ogen
Zondag, 20 januari 2019
Voorgangers
Ouderling van dienst
Organist
Beamer / Geluid
Kinderdienst
Oppasdienst
Collecte

10.00 uur

nr. 1588

: Pastor Fons Litjens en
stagiair Marcel van Lochem
: Leo Kranenburg
: Hans Jütte
: Onno Bart / Melissa Sieraad
: aanwezig
: Collen Dhliwayo en Ria Bakker
: 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 Leo Kranenburg
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: Recht voor ogen
VOORBEREIDING
Orgelspel
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
Openingslied: Lied (Psalm) 72, v. 1, 2 en 4
Geef, Heer, de koning uwe rechten
Groet en inleiding op het thema
Gebed om ontferming

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.
Collecte voor de Raad van Kerken

Loflied: Lied (Psalm) 98
Zing een nieuw lied voor God de Here
HET WOORD
Gebed
Kinderen gaan naar de kindernevendienst
Eerste lezing uit de brief van Paulus aan de Romeinen: 12, 1-13
Tussenzang: Lied 513, vers 1-3
God heeft het eerste woord
Tweede lezing uit het evangelie volgens Lucas: 4, 14-21
Lied: 513, vers 4
God staat aan het begin
Overweging
Orgelspel: Lento, Léon Boëllmann
Lied: 991
De eersten zijn de laatsten
De kinderen komen terug in de kerk
GEBEDEN EN GAVEN
Dankgebed en voorbede
Het Onze Vader:
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.

TOT SLOT
Slotlied: Lied 687
Wij leven van de wind
Zending en zegen
Orgelspel
*********************************************************
De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden
bij: Mevr. H. A. Meerens-Koetsier, i.v.m. haar 85ste verjaardag
De collectes van zondag 13 jan. hebben het volgende opgebracht:
(Prot. gem): Diaconie € 93,35; Oecumene € 89,60; Gebouw € 92,60
Geboorte
Vorige week is het al in de Prot. kerk vermeld en heeft er ook al een
witte roos gestaan voor Fabiënne Brigitte Jonker. Zij is geboren op 11
januari. Haar ouders en zusje zijn René, Renske en Michelle Jonker. Ook
langs deze weg nog onze hartelijke felicitaties.
Zondagmiddagconcert 10 februari met Camus Trio
Drie jonge muzikanten, Raquel Garzás (piano), Fiona Robertson (viool)
en Pau Marquès (cello), vormen samen het Camus Trio. Op 10 februari
verzorgen zij in de Protestantse kerk het Zondagmiddagconcert. Zij
brengen een lichtvoetig programma van populaire kamermuziek, met
werken van Felix Mendelssohn, waaronder het beroemde Lieder ohne
Worte. Noteert u deze activiteit al vast in uw agenda? Nadere informatie
leest u in het Protestantse Kerkblad van februari.
Namens de commissie Zondagmiddagconcerten, Ben Broerse

