kleindochter van Dick en Hanneke Kamper. Wij wensen de ouders en
grootouders veel geluk met de kleine Fenna.
De collectes van zondag 21 april hebben opgebracht:
KiA Paascollecte
€ 264,96
Kerk
€ 146,25
Gebouw
€ 120,70
De collecte voor het paasontbijt heeft opgebracht: € 71,55

KERKBRIEF
Protestantse gemeente
te
Halfweg-Zwanenburg

Bedankt
2e Paasdag kwamen wij thuis van een 40-daagse vakantie in Marokko.
Leven in een andere wereld, maar wel nog met respect voor andere geloven.
Zuinig op de Joodse wijk, naast het paleis van de koning in Fes, met de
eigen cultuur, maar ook het Christendom heeft daar een plaats.
Arm en sober maar veelal tevreden. Veel ezeltjes en stof. Stof tot nadenken
dachten wij. Een “tegeltjeswijsheid” van hier sprak ons aan: “Men is niet
rijk door wat men bezit, maar door wat men in soberheid kan waarderen”
Nog vol van deze indrukken waren wij extra blij verrast met de bloemen die
‘s-avonds namens de gemeente gebracht werden i.v.m. ons huwelijksjubileum. Hartelijk dank daarvoor, Pieter en Els van Staaveren
Zonnebloem
Op woensdag 1 mei is er kienen van de Zonnebloem
in de Olm.
Tijd: 13.30 uur, zaal open 13.00 uur
Voor vervoer kunt u bellen met Coby Braakman,
tel. 020-4974093
Agenda voor de komende week
Maandag
29–04 20.00 uur
Vrijdag
03-05 20.00 uur
Zaterdag
04-05 19.00 uur
Zondag
05-05 10.00 uur

Comm. zondagmiddagconcerten
VoiceMail
Dodenherdenking
ds. L.J. Rasser

Deze kerkbrief is verzorgd door Cora Gerritse.
In de komende weken zal Leo Kranenburg de kerkbrief samenstellen
Kijk voor meer informatie op onze website: www.protestantsekerkhalfweg.nl

Zondag, 28 april 2019
Voorganger
Ouderling van dienst
Organist
Beamer / Geluid
Kinderdienst
Oppasdienst
Collecte

10.00 uur

nr. 1602

: Proponent mevr. T. de Vries-Meijer
: Gerda Adolf
: Dick Meijer
: Rob Piso / Leo Bakker
: aanwezig
: Cora Gerritse
: 1e Diaconie, 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
Aanvangslied: Lied 81: 1, 4 en 5
Stilte, Bemoediging en Groet
Lied 81: 8 en 9
Gebed om ontferming
Glorialied: Lied 634: 1 en 2
HET WOORD
Gebed om de Heilige Geest
De kinderen gaan naar de kinderdienst
Eerste Schriftlezing: Openbaring 1: 12b - 18
Lied 871: 1 en 3
Tweede Schriftlezing: Lucas 24: 13 - 35
Lied 644: 1, 3 en 5
Uitleg en verkondiging: ‘de Weg ten leven’
Orgelspel
Lied 835: 1 en 3
De kinderen komen terug uit de kinderdienst
GEBEDEN EN GAVEN
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader
Collecte
WEGZENDING EN ZEGEN
Slotlied: Lied 704: 1, 2 en 3
Zegen

gezongen ‘Amen’
Orgelspel

De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij
Dhr. en mevr. Oldenburg
Meeleven
Op donderdag 2 mei a.s. hoopt mw. J. Biesheuvel-Kooiker haar 99e
verjaardag te vieren. We willen haar een mooie dag wensen en een nieuw
levensjaar, (het honderdste!) omringd door de Allerhoogste.
Wilt u haar een felicitatie sturen dan kan dat naar: Zonnekamp afd.
Botter, Oyershoeve 1, 8331 XR Steenwijk.
Wij leven mee met dhr. en mw. Oldenburg. Dhr. Oldenburg moest vorige
week acuut opgenomen worden in zorgcentrum Den Weeligenberg (afd.
Meer en Dorp, kamer 15, Nieuweweg 91, 2182 BP Hillegom) Na zoveel
goede huwelijksjaren gescheiden verder te moeten leven is verdrietig en
moeilijk. Wij bidden voor hen om kracht en moed en de vrede van God
in hoofd en hart.
Dhr. W. Jansen kwam ongelukkig ten val en brak zijn heup. Na een
operatie gaat het goed met hem maar er zal nog een (lang) traject van
revalidatie volgen. Op het moment van schrijven verblijft hij nog in het
Spaarne Gasthuis (Boerhaavelaan 22, 2035 RC Haarlem) in afwachting
van een plekje in een revalidatiecentrum. Wij wensen hem beterschap,
kracht en geduld en Gods nabijheid toe.
Dhr. Kleefsman kreeg het bericht dat een eerder geplande ingreep niet
hoeft door te gaan. Met behulp van medicatie en controle is de
verwachting dat de stabiliteit van het hart geborgd is. We zijn met hem
en zijn vrouw dankbaar en wensen hen toe dat er vertrouwen mag zijn en
dat het “gewone leven” weer voortgang mag hebben.
“Heer, wijs mij uw weg en leid mij als een kind, dat heel de levensweg
slechts in U richting vindt.
Als mij de moed ontbreekt om door te gaan, troost mij dan liefdevol en
moedig mij weer aan.” (Lied 420, Hemelhoog)
Ik wens een ieder in zijn of haar eigen omstandigheden de wegwijzers
van God!
Allen een hartelijke groet, Gretha Bregman-Hoving
Geboorte
Vorige week zondag is er een witte roos gebracht bij Hans en Mandy
Kamper i.v.m. de geboorte van hun dochter Fenna. Fenna is de

