Zondagmiddagconcert 14 april met Family Pondman & Co vervolg
voor ons op. Dit pianotrio is een jong ensemble dat zich voornamelijk richt
op het klassieke genre, zoals werken van Beethoven, Mozart en Puccini. De
leden van het trio spelen meerdere instrumenten: viool, altviool, klarinet,
saxofoon, piano en… zang. Noteert u deze datum al vast in uw agenda? In
het Kerkblad van april vindt u straks alle nadere informatie.
Namens de Commissie Zondagmiddagconcerten, Ben Broerse
Heel Holland Vast
Zondag 10 maart werd de flyer uitgedeeld van “Heel Holland Vast”. Naar
aanleiding daarvan kreeg het moderamen de vraag of het mogelijk was
hierop aan te haken door de komende periode geen koekjes bij de koffie te
serveren. Bij het moderamen hebben wij daar over gesproken. Daar was de
conclusie dat vasten een persoonlijke keuze is en dat iedereen dus voor
zichzelf kan kiezen wel of geen koekje te nemen bij de koffie of de thee.
Wij laten het dus aan de aanwezigen zelf over om daar aan mee te doen.
Namens het moderamen en met vriendelijke groet, Leo Kranenburg
Bijzondere foto’s in De Ark in Hoofddorp
Twee bijzondere series kunstfoto’s vormen de nieuwe tentoonstelling ‘Herzien’ in De Ark. De 1ste serie, ‘Herzien’, bestaat uit foto’s van
geheimzinnige landschappen die intensief nabewerkt zijn, de 2de, ‘Ritme
van ruimte en tijd’, uit foto’s die samen dat ritme weerspiegelen.
De foto´s hangen tot Pasen in Kerkcentrum De Ark, Muiderbos 36 in
Hoofddorp-Overbos. De feestelijke opening is op zondag 17 maart van
12.00 tot 13.00 uur. De tentoonstelling is geopend elke dinsdag van 13.30 –
16.00 uur en zondags tussen 9.45 en 10.30 en 11.45 en 12.15 uur.
Agenda voor de komende week
Maandag
18-03 20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
Woensdag
20-03 14.00 uur
20.00 uur
Vrijdag
22-03 20.00 uur
Zondag
24-03 10.00 uur

Kerkrentmeesters
Diaconie
Cie. zondagmiddagconcerten
Cie. Eredienst
InterNos
Voice Mail
ds. P.I.C. Terpstra, 3de zondag 40d. tijd

Deze kerkbrief is verzorgd door Leo Kranenburg
Kijk voor meer informatie op onze website: www.protestantsekerkhalfweg.nl
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Tweede zondag veertigdagentijd
Biddag voor gewas en arbeid
Zondag, 17 maart 2019
Voorganger
Ouderling van dienst
Organist
Beamer / Geluid
Kinderdienst
Oppasdienst
Collecte

10.00 uur

nr. 1596

: Ds R.J. Bakker uit Amsterdam
: Heleen Broerse
: Hans Jütte
: Rob Piso / Melissa Sieraad
: aanwezig
:Collen Dhliwayo+Marjolein Oostwouder
: 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) 67: 1 en 2
• Inkeer, Bemoediging en Groet
Lied (Psalm) 67: 3
• Gebed om ontferming
Lied 910: 1, 3 en 4
HET WOORD
• Gebed om de Heilige Geest
• Kinderen gaan naar de kinderdienst
• Eerste lezing: I Korinthiërs 15: 35-38
Lied 650: 1, 2, 3, 6 en 7
• Tweede lezing: Johannes 12: 20-26
Lied 625: 1, 2 en 3
• Uitleg en verkondiging
Orgelspel
Fantasia, Johann Krieger (1652 - 1735)
Lied: 978: 1, 2 en 4
•De kinderen komen terug uit de kinderdienst
GEBEDEN EN GAVEN
• Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Meeleven
Dhr. Kleefsman hoopt eind deze maand een behandeling te ondergaan
aan zijn hart. We wensen hem daarbij sterkte en kracht van de
Allerhoogste.
Mw. van den Horn-Slokker is na een lange periode van ziekte en tegenslag begonnen met revalideren. We wensen haar geduld en nieuwe moed
en hopen en bidden met haar dat het elke dag een beetje beter mag gaan.
We zijn dankbaar met Mw. van Houwelingen dat ze weer opknapt na
het herseninfarct enkele weken geleden. We wensen haar een voorspoedig herstel toe en Gods zegen.
Daarnaast denken we aan diegenen die chronisch ziek zijn, afhankelijk
zijn geworden of verdriet hebben om wat niet meer is.
In de 40-dagenkalender van de Protestantse Kerk stond bij week 2 de
oproep iedere dag een kaartje te sturen naar iemand in uw omgeving. Een
mooi gebaar en voor de ontvanger een zegen ofwel een groot geschenk!
Hartelijke groet, Gretha Bregman
Tijdelijke verhuur pastorie
De pastorie moet beschikbaar blijven voor de nieuw te beroepen
predikant. Tot dat moment is de pastorie beschikbaar voor tijdelijke
verhuur. Wij denken aan een periode van een half jaar, met een maand
opzegtermijn. Graag komen wij in contact met belangstellenden, waarbij
wij in de eerste plaats denken aan gemeenteleden.
Keukeninrichting met fornuis, vloerbedekking en raamafscherming zijn
aanwezig. Contactpersoon hiervoor is ondergetekende.
Namens het college van kerkrentmeesters, Peter Mendrik, voorzitter

• Collecte

De collectes van de Prot. gemeente hebben het volgende opgebracht:
Zondag 3 maart: Wereldgebedsdag € 290,70

TOT SLOT

Zondag 10 maart: KiA 40dagentijd voorjaarszending € 134,00;
Kerk € 86,93 en Gebouw € 67,20

Lied 556: 1 en 4
• Zegenbede
*****************************************************************************************

WOB-winkel
Hierbij wordt u van harte uitgenodigd om wat artikelen aan te schaffen
uit eerlijke handel verkregen. Tot ziens in de koffieruimte!

De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij
Dhr. en mevr. Groen-Hollander, i.v.m. hun 40-jarig huwelijk
Dhr. en mevr. Lem-Ravensbergen, i.v.m. hun 55-jarig huwelijk

Zondagmiddagconcert 14 april met Family Pondman & Co
Het laatste Zondagmiddagconcert van seizoen 2018/2019 is op 14 april,
natuurlijk weer bij ons in de kerk. Dan treedt Family Pondman & Co

Orgelspel

