Paasviering gemeente diaconaat
Op DONDERDAG 11 APRIL 2019 houden wij onze Paasviering in de
koffiekamer van de kerk. De deur is open om 15.30 uur. U wordt ontvangen
met koffie of thee met wat lekkers. Aan de Paasliturgie zal medewerking
worden verleend door het koor: "Zingen is Leven" onder leiding van
Marianne Westerbaan. Zij zullen voor ons en met ons paasliederen zingen.
We zijn blij dat onze kerkelijk werker Mevr. Gretha Bregman-Hoving ook
op onze Paasmiddag aanwezig zal zijn en vinden het erg fijn dat we dan met
haar kennis mogen maken.
Na de liturgie en een korte pauze zal het koor nog extra liederen zingen.
Ter afsluiting willen wij samen de Paas/broodmaaltijd nuttigen. Ca. 19 uur
zal naar verwachting het einde zijn.
Wij nodigen senioren en belangstellenden van harte uit voor deze Paasmiddag.
U kunt zich opgeven bij één van ons team:
Betsy tel. 020-4974381, Gré tel. 020-6152731, Irma tel. 023-5551629.
Wij hopen velen te mogen begroeten op de
PAASVIERING DONDERDAG 11 APRIL 0M 15.30 UUR.
Een hartelijke groet namens het team gemeentediaconaat, Betsy Geelhoed
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 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
Agenda voor de komende week
Maandag
25-03 20.00 uur
Woensdag
27-03 14.00 uur

Het verleden van de Kerken (RK kerk)
“Huis van barmhartigheid” (RK Kerk)

RvK: functie van een kerkgebouw o.b.v. preek van kerkvader Augustinus

Vrijdag
Zondag

19.30 uur
20.00 uur
29-03 20.00 uur
31-03 10.00 uur

Raad van Kerken
Kerkenraad
Voice Mail
ds. R.J. Bakker, 4de zondag 40d. tijd

Deze kerkbrief is verzorgd door Leo Kranenburg
Kijk voor meer informatie op onze website: www.protestantsekerkhalfweg.nl
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Zondag, 24 maart 2019
Voorganger
Ouderling van dienst
Organist
Beamer en Geluid
Kinderdienst
Oppasdienst
Collecte

10.00 uur

nr. 1597

: ds. P.I.C. Terpstra uit Heemstede
: Cora Gerritse
: Arjen de Jong
: Onno Bart
: aanwezig
: Ellen en Linda 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 217: 1 en 2
De dag gaat open voor het woord des Heren
• Inkeer, Groet, Bemoediging en drempelgebed
Lied 217: 3 (hierna gaat de gemeente zitten)
• Gebed om ontferming
RONDOM HET WOORD
• Gebed
• Kinderen gaan naar de kinderdienst
• Eerste lezing:

2 Samuël 12, 1-7A en 16- 19
Lied (Psalm 25): 5 en 9
• Tweede lezing: Lucas 13, 6-9
Lied 910: 2 en 4
Goddank wij overdenken
• Uitleg en verkondiging
Orgelspel
Lied 913: 1, 3 en 4
Wat de toekomst brengen moge
•De kinderen komen terug uit de kinderdienst
GEBEDEN EN GAVEN
• Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader
• Collecte
TOT SLOT
Lied 416: 1, 2 en 4
Ga met God
• Zegen, beantwoord met gezongen Amen
Orgelspel
*****************************************************************************************

De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij
Mevr. E. den Braber-Kooij, i.v.m. haar 80ste verjaardag

Meeleven
In de afgelopen week mocht ik een aantal van u bezoeken. Fijn dat ik zo
hartelijk ontvangen wordt! Sommigen wachtten mij zelfs op met een pot
koffie. Schoorvoetend bekende ik dan dat ik geen koffie lust. Gelukkig
werd het me niet kwalijk genomen en werd er thee gezet.
In de gesprekken ontdek ik iets van uw levensverhalen: van de vreugde ,
de zegeningen en van de moeiten en het verdriet dat er is. De schrijvers
van de Psalmen zijn bekend met het leven en alles wat daarin gebeurt.
We lezen in psalm 23: " Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees
geen gevaar, want U bent bij mij. Uw stok en staf zij geven mij moed."
Ik wens een ieder op zijn of haar weg hetzelfde vertrouwen en diezelfde
moed toe!
Hartelijke groet, Gretha Bregman
Collecte Kinderen in de knel, 3de zondag veertigdagentijd
Stop kinderarbeid in india
Kinderarbeid komt in India veel voor. Zo is in de stad Nasapur de ITsector booming business. Het grootste gedeelte van de inwoners in deze
stad werkt echter hard voor een veel te laag loon. Ze komen niet rond en
daardoor worden ook kinderen gedwongen om mee te werken. Kerk in
Actie vindt dat kinderarbeid moet stoppen en werkt samen met lokale
kerken en organisaties aan beter onderwijs. Jaarlijks worden zo meer dan
700 werkende kinderen terug naar school begeleid en krijgen 5.000
ouders en kinderen voorlichting over hoe belangrijk het is dat kinderen
naar school gaan. Vandaag collecteren we voor dit werk in India, zodat
ook dit jaar weer honderden werkende kinderen een nieuw begin kunnen
maken op school! We bevelen deze 40dagentijd-collecte van harte bij u
aan.
Vriendelijke groeten namens de ZWO-commissie, Ellen Oostwouder
De collectes hebben het volgende opgebracht:
Zondag 17 maart: KiA 40-dagentijd binnenlands diaconaat € 141,25;
Kerk € 81,15 en Gebouw € 64,55
Maandagavond 25 maart: Het verleden van onze kerken in beeld
Op maandag 25 maart (oprichtingsdatum van de parochie van Onze
Lieve Vrouw Geboorte) is er in de RK kerk een interessante avond over
de geschiedenis van de parochie en van de Protestantse gemeente van
Halfweg-Zwanenburg én die van haar voorgangers te weten de Hervormde gemeente van Houtrijk en Polanen alsmede de Gereformeerde
kerk van Halfweg-Zwanenburg. Aanvang 20.00 uur

