Kom vanmiddag genieten…
Uw commissie Zondagmiddagconcerten is er trots op dat zij het Camus Trio
naar onze kerk heeft weten te halen. De jonge muzikanten blinken uit door
hun passie voor kamermuziek. Het concert begint straks om 14.30 uur. De
toegangsprijs is 7,50 inclusief een drankje na afloop en kinderen tot en met
12 jaar betalen geen entree. Het Camus Trio bestaat uit Raquel Garzás
(piano), Fiona Robertson (viool) en Pau Marquès (cello). Zij brengen een
programma van populaire kamermuziek, met werken van onder andere
Felix Mendelssohn. Een uitgebreide beschrijving van het trio vindt u in het
kerkblad. Nog nooit bij een Zondagmiddagconcert geweest? Dan is dit een
prachtige eerste kennismaking. Kom gewoon genieten!
Namens de commissie Zondagmiddagconcerten, Ben Broerse

KERKBRIEF
Protestantse gemeente
te
Halfweg-Zwanenburg

WOB-winkel
Volgende week zondag, 17 februari, staat de tafel met artikelen uit eerlijke
handel verkregen weer voor u klaar in de koffieruimte. We hopen dat u iets
aan wilt schaffen. Hartelijke groeten, Adrie Mendrik
De collecte van zondag 3 februari heeft het volgende opgebracht:
Werelddiaconaat Bangladesh € 243,90,
Spaardoosjes € 138,35
Kerk
€ 84,65,
Gebouw
€ 75,31
Dichter René van Loenen leest voor in Hoofddorp
Eind 2017 verscheen de bundel ‘Veertig vrouwen uit de Bijbel’ van René
van Loenen, woonachtig in Culemborg. Hij bevat veertig korte gedichten,
die confronterend één element uit een bijbelverhaal over een vrouw
belichten en met ogen van nu daarnaar kijken.
Op donderdag 14 februari komt René van Loenen naar Hoofddorp. Hij
leest uit zijn gedichten en toont daar afbeeldingen bij uit de kunst. En er
worden teksten gezongen met Cantorij De Lichtkring. De avond begint om
20.00 uur in De Ark, Muiderbos 36, in Hoofddorp-Overbos en duurt tot
ongeveer 21.30 uur. Daarna signeert René van Loenen zijn bundel.
De toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage is welkom in de collectebus bij
de uitgang. Alle informatie vind u op www.pghoofddorp.nl
Agenda voor de komende week
Woensdag
13-02 20.00 uur
Vrijdag
15-02 20.00 uur
Zondag
17-02 10.00 uur

Moderamen
VoiceMail
Mevr. ds. G. Neels, Heilig Avondmaal

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

Zondag, 10 februari 2019
Voorganger
Ouderling van dienst
Organist
Beamer / Geluid
Kinderdienst
Oppasdienst
Collecte

10.00 uur

nr. 1591

: Ds. A.J.O. van der Wal
: Heleen Broerse
: Arjen de Jong
: Onno Bart
: aanwezig
: Anke en Geeske Kluijt
: 1e Diaconie, 2e Catechese & educatie,
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.

VOORBEREIDING
Orgelspel
• Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
Lied: Psalm 27: 1, 7
• Inkeer, Bemoediging en Groet
Lied: Lied 280: 1, 4, 5, 6, 7
• Gebed om ontferming
Glorialied: Gezang 470: 1, 3, 4
Liedboek voor de Kerken (1973)

1. Wat vlied' of bezwijk', getrouw is mijn God,
Hij blijft aan mijn zij in 't wisselend lot;
moog 't hart soms ook beven in 't heetst van de strijd,
zijn liefd' en ontferming vertroosten altijd.

3. Wij leven het mysterie uit,
de waarheid, ongemeten,
dat al ons denken bovenuit,
in ons een heel diep weten
weet dat een hand ons leven draagt,
dat er een stem is die ons vraagt,
die ons een God wil heten.
De kinderen komen terug uit de kinderdienst
GEBEDEN EN GAVEN
• Dankgebed en voorbeden
De gebeden worden drie keer onderbroken door samen te zingen:

3. Als God mij vertroost, is 't kruis niet tezwaar,
dan ken ik geen vrees in 't bangste gevaar,
dan win ik al strijdend vertrouwen en kracht
en zing ik mijn psalmen in duistere nacht.
4. Ik roem in mijn God, ik juich in zijn trouw,
de rots mijner ziel, waar 'k eeuwig op bouw.
Ik zal Hem nog prijzen in 't uur van mijn dood,
dan rijst nog mijn loflied: 'zijn goedheid is groot!
HET WOORD
• Gebed om de Heilige Geest
• Kinderen gaan naar de kinderdienst
• Bijbellezing: Psalm 27: 1, 4, 13-14
Lied: Psalm 31: 4, 6
. Bijbellezing: Openbaring 1: 4-6
Lied: Lied 513: 1, 4
• Uitleg en verkondiging
Orgelspel
• Lied: A. Bronswijk, Rakelings Nabij, p. 96
(melodie: Liedboek voor de Kerken Gez. 466)

11. Wij leven van verwondering
2. Wij leven dwars door vragen heen,
en uit een diep vermoeden,
met tere zekerheden,
dat in en om ons leven heen
dat ondanks vóór- en tegenspraak
een hand ons wil behoeden,
hier kwetsbaar wordt beleden,
dat er een hart is dat ons draagt,
dat er een hand is die ons draagt,
dat er een stem is die ons vraagt,
dat er een stem is die ons vraagt,
dat God ons leidt ten goede.
dat God deelt in ons heden.

Stil gebed, Onze Vader
• Collecte
TOT SLOT
• Zegen

• Lied: Lied 362
. Lied: Lied 425
Orgelspel

****************************************************************************************

De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij
Mevr. W. Stol - Luijt i.v.m. haar 91e verjaardag
Mevr. C. Oostwouder - Bosch, i.v.m. haar 85e verjaardag
Actie Kerkbalans 2019: Geef voor je kerk
Afgelopen maandag zijn de enveloppen door de lopers ingeleverd.
De opbrengst tot nu toe is € 67.153,00. Hartelijk dank voor uw
toezegging!
De lopers bedank ik weer voor hun inzet en volhardendheid om alle
enveloppen weer in te kunnen leveren. Helaas lukt dit niet altijd, dus als
u uw toezegging nog niet hebt ingeleverd, dan kunt u dit nog steeds bij
mij doen. Alvast bedankt.
Namens de kerkrentmeesters, Cora Gerritse

