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. Aan de Paasliturgie zal medewerking
worden verleend door het koor: "Zingen is Leven" o.l.v. Marianne Westerbaan.
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.
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.
Meer informatie vindt u in het kerkblad.
Een hartelijke groet namens het team gemeentediaconaat, Betsy Geelhoed
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Paasviering van de Zonnebloem
Zaterdag 13 april is de paasviering van de Zonnebloem. Met Pastor Fons Litjens en
m.m.v. het dameskoor Pro Ecclesia. Dit begint om 10.30 uur, de zaal is open vanaf
10 uur. Het wordt gehouden in de Olm. U bent van harte welkom.
Volgende week ‘n populair-klassiek Zondagmiddagconcert
De posters in het kerkgebouw - en in bijna alle winkels van het dorp - zullen u niet
zijn ontgaan: Trio Family Pondman & Co geeft volgende week zondag 14 april het
laatste Zondagmiddagconcert van dit seizoen. Dit jonge piano-ensemble richt zich
op het klassieke genre. De leden van het trio spelen meerdere instrumenten: viool,
altviool, klarinet, saxofoon, klarinetsaxofoon, piano en ook zang.
In Halfweg staan prachtige werken op het programma van Bernstein, Mozart,
Beethoven en Puccini. In combinatie met de akoestiek van ons kerkgebouw staat
dit optreden garant voor een schitterende muzikale belevenis. Waar vind je zoiets
in Halfweg/Zwanenburg? De aanvang van het Zondagmiddagconcert is 14.30 uur.
De toegang bedraagt 7,50 euro incl. een drankje na afloop. Kinderen t/m 12 jaar
hebben gratis toegang.
Namens de Commissie Zondagmiddagconcerten, Ben Broerse
Bestelling pakketten
Daar de Wereldgebedsdag dit jaar niet in de 40-dagentijd plaats vond viel er geen
collecte van Kerk in Actie uit. Ook werd het moeilijker een pakket samen te stellen
omdat er artikelen uit de handel waren genomen. Vandaar dat we deze keer het
maken van pakketten overslaan. Met vriendelijke groeten, Adrie Mendrik
Agenda voor de komende week
Maandag
08-04 20.00 uur
Woensdag
10-04 20.00 uur
Donderdag
11-04 15.30 uur
Vrijdag
12-04 20.00 uur
Zondag
14-04 10.00 uur

Commissie Zondagmiddagconcerten
Moderamen
Paasviering gemeente diaconaat
Voicemail
ds. H. van Popering, Palmpasen

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

Vijfde zondag veertigdagentijd
Zondag, 7 april 2019
Voorganger
Ouderling van dienst
Organist
Beamer / Geluid
Kinderdienst
Oppasdienst
Collecte

10.00 uur

nr. 1599

: Proponent Marijke Gehrels
: Grietje Monster
: Hans Jütte
: Onno Bart
: aanwezig
: Anke en Geeske Kluijt
: 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.

De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij
Mevr. C. van Houwelingen

VOORBEREIDING
Orgelspel
• Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
Aanvangslied 118: 1, 5
(Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen)
• Stil gebed, bemoediging en groet
• Gebed ter verootmoediging
• Woord ter bemoediging Romeinen 5: 8 - 10
Lied 556: 1, 5
(Alles wat over ons geschreven is)
HET WOORD
• Gebed om de Heilige Geest
• Kinderen gaan naar de kinderdienst
• Bijbellezing Oude Testament: Deuteronomium 18: 15-18
(Herziene Staten Vertaling)

Lied 317: 1, 2
(Grote God, Gij hebt het zwijgen)
• Nieuwe Testament: Lukas 9: 28 - 36 (NBV)
Lied 906: 1, 7, 8
(God is tegenwoordig)
• Uitleg en verkondiging
Orgelspel
Orgelkoraal: Erbarme dich mein, O Herre, J.S. Bach
Lied 653: 1, 4, 7
(U kennen, uit en tot U leven)
• De kinderen komen terug uit de kinderdienst
GEBEDEN EN GAVEN
• Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader
• Collecte
TOT SLOT
Slotlied 913
(Wat de toekomst brengen moge)
• Zegen
Orgelspel

Meeleven
Dhr. Kleefsman verbleef vorige week een aantal dagen in het ziekenhuis. Bij
een behandeling aan het hart trad helaas een complicatie op, waardoor de
behandeling over enkele maanden opnieuw zal moeten worden uitgevoerd. Een
teleurstellende situatie en een nieuwe periode van wachten. We wensen hem en
zijn vrouw geduld en sterkte en bidden dat God hen omringt met Zijn
liefdevolle zorg!
Voor een ieder die in zijn of haar persoonlijke leven te maken heeft met ziekte,
pijn, zorgen en verdriet bidden wij, om uitzicht op een weg van herstel, op
nieuwe mogelijkheden en bovenal om uitzicht op troost van de Ene.
“De Heer zelf gaat voor je uit, Hij zal je bijstaan en geen moment van je zijde
wijken. Wees niet bang en laat je door niets ontmoedigen.” (Deuteronomium
31:8) Oude woorden… kracht voor vandaag!
Met een warme groet, Gretha Bregman-Hoving
Bedankt
De laatste weken ontvingen wij veel belangstelling vanuit onze gemeente. Naast
kaarten waren er persoonlijke en telefonische contacten. Het is fijn om te
ervaren dat er duidelijke verbondenheid is met velen. Wij zijn daar erg blij mee.
Helaas is de laatste medische behandeling niet goed verlopen. Over een paar
maanden hopen we op een beter resultaat.
Ontvang, mede namens Thea, een hartelijke groet van Kees Kleefsman.
De collectes hebben het volgende opgebracht:
Diaconie -- € 121,00, Missionair werk -- € 96,00, Gebouw -- € 84,25
Collecte Zending, 5e zondag 40-dagentijd; Rwanda 25 jaar na de genocide
Vijfentwintig jaar geleden werden één miljoen Rwandezen vermoord. De
jongvolwassen Rose Mukankaka overleefde deze genocide, maar verloor haar
ouders, broers en zussen. Ze besloot kinderen die tijdens de genocide wees
waren geworden, onder te brengen in pleeggezinnen. Zo ontstond de organisatie
Mwana Ukundwa, wat ‘geliefd kind’ betekent. Tegenwoordig ondersteunt
Mwana Ukundwa kinderen die hun ouders aan hiv-aids hebben verloren, of zelf
besmet zijn.
Kerk in Actie ondersteunt deze organisatie, die inmiddels 1.500 kinderen helpt
met bijv. medicijnen en schooluniformen. Ook leren de kinderen om te gaan
met hun ziekte. Daarnaast worden alleenstaande moeders die besmet zijn,
ondersteund in de zorg voor zichzelf en hun gezin. Vandaag collecteren we
voor deze kwetsbare kinderen en ouders in Rwanda. We bevelen deze
40dagentijdcollecte van harte bij u aan!
Wilt u meer weten? Kijk op www.kerkinactie.nl/mensenvanhoop.
Vriendelijke groeten namens de ZWO-commissie, Ellen Oostwouder

