De collectes hebben het volgende opgebracht:
Zondag 5 mei: KiA Noodhulp€ 136,02;
Kerk € 102,70 en Gebouw € 87,15
Verhuizing mevr. van Veldhuijsen
Mijn moeder gaat verhuizen naar Horizon ~in Hoofddorp (vanaf 11 mei
2019) en zal de kerkelijke gemeente in Halfweg dus gaan verlaten.
Met vriendelijke groet, Wouter van Veldhuijsen
Verkoop “fair-trade” artikelen
Op zondag, 19 mei a.s., kunt u deze artikelen weer aanschaffen bij de tafel
in de koffieruimte. U bent er van harte welkom.
Met vriendelijke groeten, Adrie Mendrik
Agenda voor de komende week
Vrijdag
17-04 20.00 uur
Zondag
19-05 10.00 uur

KERKBRIEF
Protestantse gemeente
te
Halfweg-Zwanenburg

Voice Mail
ds. A. Noordijk uit Amsterdam

Uitnodiging voor het Werkbezoek De Egmonden op vrijdag 24 mei 2019
te Egmond aan Zee. Dit is een initiatief van het Oecumenisch Platform
Noord-Holland, de opvolger van de provinciale Raad van Kerken NoordHolland.
Op de website van het Oecumenisch Platform NH hebben we een kort
artikel geplaatst van ds. Gert Landman, voorzitter van de Projectgroep
Vieren van de landelijke Raad van Kerken, waarin hij antwoord geeft op de
vraag: Wat maakt een viering ‘oecumenisch’. Aanmelden voor het
Werkbezoek De Egmonden (van 11.00 – 15.00 uur) kan via
info@oecumenischplatformnh.nl
Dit is de eerste werkbezoek dat het Oecumenisch Platform NH organiseert
samen met de Oecumenische Werkgroep De Egmonden. Deze keer is het
thema: Oecu-menische Viering. We gaan samen vieren, een wandeling
maken langs de drie kerken in Egmond in Zee en een aantal deelnemers zal
iets vertellen over wat de Oecumenische Viering voor henzelf betekent en
daarna is er ruimte voor gesprek.
Onze inzet is om jaarlijks één studiedag te organiseren en één werkbezoek
ergens in NH. We willen op deze manier de samenwerking over
kerkgrenzen heen stimuleren en deelnemers de gelegenheid geven om bij
een ander inspiratie op te doen over wat er samen allemaal mogelijk is.
Deze kerkbrief is verzorgd door Leo Kranenburg
Kijk voor meer informatie op onze website: www.protestantsekerkhalfweg.nl

Zondag, 12 mei 2019

10.00 uur

nr. 1604

Voorganger
Ouderling van dienst
Organist
Beamer / Geluid
Kinderdienst
Oppasdienst
Collecte

: ds. N. Gillebaard uit De Rijp
: Annelies Klokman
: Arjen de Jong
: Rob Piso / Melissa Sieraad
: aanwezig
: Collen Dhliwayo en Cora Gerritse
: 1e Diaconie, 2e Jeugdwerk JOP
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 84: 1, 2, 3 en 6
• Inkeer, Bemoediging en Groet
• Gebed om ontferming
Glorialied: 974: 1, 2, 3 en 5
‘Maak ons uw liefde, God’
RONDOM HET WOORD
• Gebed om de heilige Geest
• Kinderen gaan naar de kinderdienst
• Bijbellezing: Johannes 15:9-17
Lied 650: 1 t/m 4
‘De aarde is vervuld’
• Gedicht: Huub Oosterhuis – Vroeg in de morgen
Lied 650: 5, 6 en 7
‘De aarde is vervuld’
• Uitleg en verkondiging
Orgelspel
Lied 838
‘O Grote God’
•De kinderen komen terug uit de kinderdienst
GEBEDEN EN GAVEN
• Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader
• Collecte
TOT SLOT
Lied 791
Liefde eenmaal uitgesproken
• Zegen

Meeleven
Mw. Kranstauber onderging in de afgelopen week een operatie aan haar
hand. Als alles gegaan is zoals gepland zal zij de komende tijd “onthand”
zijn. Wij wensen haar en haar man sterkte daarbij, een voorspoedig
herstel en Gods zegen!
Dhr. Jansen verblijft nog voor revalidatie in de St. Jacob kliniek
(Schipholweg 4,2035 LB, Haarlem, kamer 330). Het is goed te zien dat
hij positief en vol energie dit aangaat. We wensen hem voor elke dag
nieuwe kracht en moed!
Afgelopen donderdag namen we tijdens een bijeenkomst in Westgaarde,
afscheid van Mw. Janneke Sija Schilperoord-Kruithof. Wij wensen haar
familie steun en kracht voor de komende periode. Ook in de gemeente zal
zij gemist worden, laten we elkaar eraan herinneren dat wij leven en
sterven binnen het bereik van God de Heer.
Tenslotte breng ik graag de jongeren onder uw aandacht. Velen van hen
zwoegen in deze dagen voor de examens. Dat is de eerste stap maar dan
volgt ook nog de periode van wachten op de uitslagen: een spannende
tijd! We bidden voor de jongeren dat de zenuwen niet de overhand
krijgen en dat ze vertrouwen mogen hebben dat wat ze in de afgelopen
jaren geleerd hebben niet voor niets is geweest. Jongelui sterkte bij het
leren en wachten en ouders en grootouders sterkte bij de ondersteuning
van uw kind of kleinkind!
Een warme groet! Gretha Bregman-Hoving
PS. Wanneer u of een naaste te maken heeft met ziekte, zorgen of
verdriet wilt u dat dan aangeven bij de wijkouderling/contactpersoon of
bij mij? Het is goed, als kerkelijke gemeente met elkaar mee te leven,
door een kaartje of bezoekje en gebed. Dat versterkt het hart en het besef:
ik sta er niet alleen voor!
Bericht
Meerdere reacties heb ik ontvangen over mijn toespraak in de kerk op 5
mei. Graag had ik de toespraak zelf gedaan, maar werd voortreffelijk
door Leo Kranenburg voorgelezen. Met mijn genezing gaat het goed.
Allen de hartelijke groeten van Wim Jansen.

Orgelspel
*****************************************************************************************

De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij
Dhr. en mevr. J. Gravemaker -Visser, i.v.m. hun 45-jarig huwelijk

Bedankt,
Mijn vrouw en ik willen u hartelijk bedanken voor de kaarten en belangstelling die wij krijgen nu mijn vrouw tijdelijk in het zorgcentrum is.
Dick Reijnhout

