Lichtvoetige kamermuziek met het 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 onze kerk het Zondagmiddagconcert. Zij brengen een
lichtvoetig programma van traditionele kamermuziek, met werken van Felix
Mendelssohn, waaronder het beroemde Lieder ohne Worte. Nadere
informatie leest u in het Kerkblad van februari.
Namens de commissie Zondagmiddagconcerten, Ben Broerse

KERKBRIEF
Protestantse gemeente
te
Halfweg-Zwanenburg

Zondag, 27 januari 2019

Agenda voor de komende week
Vrijdag
01-02 20.00 uur
Zondag
03-02 10.00 uur

Voorganger
Ouderling van dienst
Organist
Beamer / Geluid
Kinderdienst
Oppasdienst
Collecte
VoiceMail
ds. A. Molendijk uit Heemstede

Deze kerkbrief is verzorgd door Leo Kranenburg
In de komende 4 weken zal Cora Gerritse de kerkbrief weer gaan samenstellen.
Haar mailadres is Wel graag iedere donderdag voor 16.00 uur.
Kijk voor meer informatie op onze website: www.protestantsekerkhalfweg.nl

10.00 uur

nr. 1589

: Ds. Martijn van Leerdam
: Cora Gerritse
: Dick Meijer
: Robert Reemer / Leo Bakker
: aanwezig
: Ellen en Marjolein Oostwouder
: 1e Diaconie, 2e Jeugdwerk JOP
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.

Orgelspel
VOORBEREIDING
• Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
•
Intochtslied: Lied 280: 1, 2, 3 en 4
De vreugde voert ons naar dit huis

De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden
bij:
Dhr. P. van Staaveren i.v.m. zijn 80ste verjaardag
en bij
Dhr. J.J. Post ook i.v.m. zijn 80ste verjaardag

• Inkeer, Bemoediging en Groet
•
Lied 280: 5 en 6
Onthul ons dan uw aangezicht

Bedankje
Marlies Meijer en Hanny Meijer (moeder) willen U hartelijk bedanken
voor de mooie bos bloemen, gebracht door Cora Gerritse, die haar trouw
bezoekt en wat Marlies heel fijn vindt. Wij maken samen zware tijden
door.

• Gebed om ontferming
•
Glorialied: Lied 713: 1, 2 en 3
Wij moeten Gode zingen

De collecte van zondag 20 januari
heeft het volgende opgebracht:
Raad van Kerken € 288,70

HET WOORD
• Gebed om de Heilige Geest
• Kinderen gaan naar de kindernevendienst
• Lezing: Exodus 30: 11-16
•
Lied 326: 1, 2 en 3
Van ver, van oudsher aangereikt
• Lezing: Marcus 12: 38 – 13: 2
•
Lied 326: 4, 5 en 6
Dit lied dat onze nacht verstoort
Uitleg en verkondiging
Orgelspel
•

Lied 967: 1, 2, 5 en 6
Zonne der gerechtigheid
• Kinderen komen terug uit de kinderdienst.
GEBEDEN EN GAVEN
• Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
• Collecte
TOT SLOT
•

Lied 425 (staande)
Vervuld van uw zegen

• Zegen + gezongen Amen
Orgelspel

Gezamenlijke maaltijd na de dienst
Vandaag zondag 27 januari gaan 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 om hieraan deel te nemen, ook als u
zich niet heeft opgegeven. Er is voldoende ruimte én eten voor
iedereen! We hopen op een gezellige en volle kerkzaal.
Heleen Broerse

