Bedankje
Ik wil de kerk hartelijk bedanken voor de bloemen die ik gekregen heb voor
mijn 80 ste verjaardag en de attentie bij het afscheid van 40 jaar beheerderschap van de begraafplaats. Het waren beide mooie momenten.
Groetend, Pieter van Staaveren.
De collecte van zondag 27 januari heeft het volgende opgebracht:
Diaconie € 95,52
Jeugdwerk JOP € 79,97
Kerkgebouw € 65,45

KERKBRIEF
Protestantse gemeente
te
Halfweg-Zwanenburg

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
Repair café Zwanenburg luidt noodklok
De laatste maanden is het bezoek aan Repair Café Zwanenburg-Halfweg zó
laag, dat voor het voortbestaan ervan gevreesd moet worden. ‘Een hele
middag voor niks hier zitten – dan ga ik liever wat nuttigers doen’,
verwoordde een van de vrijwilligers hun gevoel.
Op dinsdag 12 februari hebben de inwoners van Zwanenburg, Halfweg,
Haarlemmerliede en omgeving de kans het tij te keren: van 13.30 tot 16.00
uur is het Repair Café weer open voor alle defecte koffieapparaten,
stofzuigers, dvd-spelers en andere elektrische apparatuur en kapotte
kleding, fietsen en ander klein spul.
U kunt terecht in CEA De Hoek in De Olm, Olmenlaan 141 in Zwanenburg.
Agenda voor de komende week
Maandag
04-02 19.30 uur
20.00 uur
Woensdag
06-02 20.00 uur
Vrijdag
07-02 20.00 uur
Zondag
10-02 10.00 uur

inname enveloppen Kerkbalans
Commissie Zondagmiddagconcerten
InterNos
VoiceMail
ds. A.J.O. van der Wal uit Hoofddorp

Deze kerkbrief is verzorgd door Cora Gerritse.
Kijk voor meer informatie op onze website: www.protestantsekerkhalfweg.nl

Zondag, 3 februari 2019
Voorganger
Ouderling van dienst
Organist
Beamer / Geluid
Kinderdienst
Oppasdienst
Collecte

10.00 uur

nr. 1590

: Ds. A. Molendijk
: Annelies Klokman
: Hans Jütte
: Rob Piso / Melissa Sieraad
: aanwezig
: Margarita van den Berg
: 1e Kia Werelddiakonaat, 2e Kerk,
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.

Werelddiakonaat

TOT SLOT

VOORBEREIDING

Lied 993: 1, 2 en 7

Orgelspel
• Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
Psalm 93: 1 en 2

• Zegen

• Inkeer, Bemoediging en Groet

De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden
Dhr. en mevr. Reijnhout i.v.m. hun 60-jarig huwelijk
Dhr. G. Oldenburg, i.v.m. zijn 85e verjaardag

• Als inleiding op het gebed om ontferming:
Psalm 93: 3 en 4
• Gebed om ontferming
Lied 713: 1 en 3
HET WOORD
• Gebed om de heilige Geest
• Kinderen gaan naar de kinderdienst
• 1e Bijbellezing: Genesis 8, 1 - 20
Lied 350: 1, 3, 5 en 7
• 2e Bijbellezing: Romeinen 8, 18 - 26
Lied 1005: 1, 2 en 4
• Uitleg en verkondiging
Orgelspel: Andante, L.J.A. Lefébure Wély
Lied 1001
• De kinderen komen terug uit de kinderdienst

GEBEDEN EN GAVEN
• Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Korte toelichting op de Kerk-In-Actie collecte door Ellen/Petra
d.m.v. Powerpoint-presentatie
• Collecte en orgelspel;
De spaardoosjes t.b.v. het Werelddiaconaat worden ook opgehaald

Orgelspel.
****************************************************************************************

Collecte werelddiaconaat
Vandaag wordt er gecollecteerd voor Bangladesh. Het water staat de
Bengalen aan de lippen. Wervelstormen zorgen voor allesverwoestende
overstromingen in Bangladesh. Door klimaatveranderingen nemen ze toe
in kracht en aantal. Bij een ramp is het belangrijk te weten wat je moet
doen: waar kan je schuilen en bij wie kan je terecht voor hulp. Daarom
werkt Kerk in Actie samen met andere leden uit het internationale
kerkelijk noodhulpnetwerk ACT Alliance om lokale partnerkerken en –
organisaties te versterken. Dan zijn zij beter in staat rampen het hoofd te
bieden. Kerk in Actie-partner CODEC werkt al jaren in deze
kustprovincies: de organisatie ondersteunt boeren en boerinnen bij
klimaatbestendige landbouw en komt op voor de rechten van
boerengezinnen. Wat kunnen de Bengaalse organisaties met uw bijdrage
doen?
• voor € 23 krijgt een gezin zaden en landbouwgereedschap
• voor € 902 krijgen boeren en boerinnen een landbouwtraining
• een rampenoefening met de Bengaalse organisaties kost € 1170
In de collectefolders die zijn uitgedeeld kunt u meer informatie vinden.
Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan.
In deze dienst worden ook de spaardoosjes weer ingezameld. Aan het
einde van de dienst ontvangt u een nieuw spaardoosje.
Vriendelijke groeten namens de ZWO-commissie, Ellen Oostwouder
Meeleven
Mevr Ita van den Horn is sinds afgelopen woensdag weer terug in Eigen
Haard. Het gaat naar omstandigheden redelijk goed met haar.
Ik wil jullie allen namens Ita een hartelijke groet overbrengen,
Gerda Adolf.

