Repair Café vervolg
‘En met kleding en fietsen kunt u ook weer terecht’, zegt de vrijwilligster
achter de naaimachine.
Op dinsdag 12 maart is ook Repair Café Zwanenburg-Halfweg in CEA De
Hoek, Olmenlaan 141 in Zwanenburg, weer open. Wordt het weer net zo
druk als vorige keer? We hopen van wel! Tussen 13.30 uur en 16.00 uur
kunt u terecht.
Collecte Voorjaarszendingsweek, 1e zondag veertigdagentijd
Kerk zijn in woord en daad
Jarenlang leidden Cubaanse kerken onder het communisme een sluimerend
bestaan. Nu het communistische systeem in z'n voegen kraakt, zoekt de
bevolking naar houvast: kerken groeien. Door de verslechterende economie
neemt ook de armoede toe. Om als kerk beter voorbereid te zijn op een
groeiende (diaconale) taak is er veel behoefte aan kennis over de Bijbel,
theologie en diaconaat. De kerk wil er zijn voor ouderen die het niet breed
hebben, zieken en kinderen met een problematische thuissituatie. Kerk in
Actie ondersteunt kerken, predikanten en vrijwilligers in Cuba met
theologisch onderwijs en helpt kerken diaconale activiteiten op te zetten.
Met de opbrengst van deze Voorjaarszendingscollecte steunt Kerk in Actie
zendingsprojecten zoals de kerken op Cuba, zodat zij in woord en daad
kunnen getuigen. Doet u mee?
Vriendelijke groeten namens de ZWO-commissie, Ellen Oostwouder
Verkoop "fair-trade" artikelen
Volgende week zondag, 17 maart, staat de tafel weer klaar voor de verkoop
van deze artikelen. We zien u graag langs komen om iets aan te schaffen.
Alvast hartelijk dank !
Agenda voor de komende week
Woensdag
13-03 20.00 uur
20.00 uur
Vrijdag
15-03 20.00 uur
Zondag
17-03 10.00 uur
11.00 uur

Moderamen
InterNos
Voice Mail
Ds. R.J. Bakker, 2de zondag 40dagentijd
Biddag voor gewas en arbeid
Verkoop “fair-trade” artikelen

Deze kerkbrief is verzorgd door Leo Kranenburg
Kijk voor meer informatie op onze website: www.protestantsekerkhalfweg.nl
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Beamer en Geluid
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Collecte

10.00 uur
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: Kand. W. Nijsse uit Amsterdam
: Gerda Adolf
: Dick Meijer
: Onno Bart
: aanwezig
: Cora Gerritse
: 1e KiA 40 dagentijdcollecte, 2e Kerk,
3e Kerkgebouw

Na de dienst zijn we van harte welkom in de kerkzaal voor een kop
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) 81: 1,4,6 en 14
• Inkeer, Bemoediging
Lied 281: 1,2,3 en 10
‘Wij zoeken hier uw aangezicht’
• Gebed om ontferming
Lied 281: 4 en 5
‘Wij zoeken hier uw aangezicht’
HET WOORD
• Gebed om de Heilige Geest
• Kinderen gaan naar de kinderdienst
Lied 923
‘Wil je wel geloven dat het groeien gaat?’
• Bijbellezing: Deuteronomium 8:1-20
• Bijbellezing: Lukas 4,1-13

Lied (Psalm) 105: 16,17 en 18
Lied 539: 1,2,3,4 en 5
‘Jezus, diep in de woestijn’

• Uitleg en verkondiging
Orgelspel
Lied: 562: 1,2 en 3
‘Ik wil mij gaan vertroosten’
•De kinderen komen terug uit de kinderdienst
GEBEDEN EN GAVEN
• Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader
• Collecte
TOT SLOT
Lied 415
‘Zegen ons Algoede’
• Zegenbede
Orgelspel

Gemeentezondag: na afloop van de dienst van vandaag willen wij
graag u en jullie spreken over het komende beroepingswerk!
De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij
Dhr. en mevr. Hoeve-Blok, i.v.m. hun 50-jarig huwelijk
Mevr. F. Bijma-Haver, i.v.m. haar 93ste verjaardag
Bedankt
Bedankt voor het boeket bloemen dat wij kregen. De verhuizing is achter
de rug en nu zijn we aan het wennen in onze nieuwe woning.
Cees en Tinie Oostwouder
Een eerste kennismaking met uw kerkelijk werker!
Graag stel ik mij, voorafgaand aan hopelijk vele persoonlijke
ontmoetingen, op deze plaats aan u voor.
Ik ben Gretha Bregman, 47 jaar en ik woon in Woubrugge. Woubrugge
is een dorp(je) tussen Alphen aan de Rijn en Leiden. Ik ben getrouwd
met Leen en samen hebben wij twee kinderen. Berend-Jan (22) en
Leanne (19) studeren allebei, maar wonen nog wel gezellig bij ons thuis.
Leen en ik runnen samen de plaatselijke supermarkt en daarnaast heb ik
van 2014 tot 2018 gestudeerd en mijn bachelor theologie behaald. In het
laatste studiejaar werkte ik in de gemeente van Waarder-Driebruggen,
die net als uw gemeente nu, vacant was. Mijn werkzaamheden bestonden
uit het zorgdragen voor (crisis)pastoraat, het leiden van (uitvaart)diensten, het geven van catechisatie aan de jeugd en het ondersteunen
van de kerkenraad op het gebied van visie en beleid. Ik heb daar veel
geleerd maar ook mogen ontdekken dat deze werkzaamheden mij na aan
het hart liggen.
Ik ben heel blij dat ik nu mag gaan werken in uw gemeente en ik hoop
van harte dat we een goede en gezegende tijd zullen hebben met elkaar.
Een hartelijke groet en graag tot ziens!
Gretha Bregman-Hoving
Even praktisch: Wanneer u zelf of een naaste een bezoekje wil, kunt u
contact opnemen met uw wijkouderling/contactpersoon of mij een
mailtje sturen (Gewoon doen hoor!)
REPAIR CAFÉ ZWANENBURG-HALFWEG BEGINT DE LENTE

De zes Haarlemmermeerse Repair Cafés rekenen in maart op de lente:
mensen gaan in de tuin aan het werk of willen gaan fietsen, maar er is
iets defect. Daarmee gaan ze dan naar het Repair Café. Maar natuurlijk
zijn ook de stofzuigers, koffieapparaten en cd-spelers weer welkom.

