Jaarrekeningen 2018 vervolg
De jaarrekening kerkrentmeesters resulteert in € 7.774 toevoeging aan de
reserve, voornamelijk door uitstel van geplande grootonderhoudskosten en
het vertrek van onze predikant (laatste kwartaal). Ook is een, in 2017,
vergunde opdracht € 14.326 inzake grootonderhoud al in 2017 in de balans
als zodanig opgenomen (opdracht vergund in 2017, maar uitgevoerd in
2018). De jaarrekening diaconie resulteert in € 633 toevoeging aan de
reserve. Beide jaarrekeningen zijn binnen de begroting gebleven. Op de
gemeenteavond van 29 mei worden de jaarrekeningen toegelicht en kunt u
daarover vragen stellen.
Vanaf heden t/m vrijdag 31 mei wordt u, als gemeentelid, in de gelegenheid
gesteld te reageren op deze jaarrekeningen. De jaarrekeningen liggen
vandaag ter inzage in de koffieruimte en de vertegenwoordigers van beide
colleges zijn daarbij aanwezig voor uw vragen of opmerkingen. Voor
belangstellenden wordt er een verkort overzicht met toelichting uitgereikt bij
de deur van de koffieruimte. Ook kan inzage van de volledige jaarrekening
worden aangevraagd. De jaarrekeningen zijn in te zien
Voor de Diaconie: tel.020-4975837;
Voor de Kerkrentmeesters: tel.020-3585499.
Namens de kerkenraad, Peter Mendrik
Agenda voor de komende week
Woensdag
29-05 10.00 uur
Gemeente avond
Donderdag 30-05 10.00 uur
ds. K. Schakel uit Amsterdam
Hemelvaartsdienst in de koffieruimte van de Kerk
Zaterdag
01-06 09.00 - 15.00 uur Boekenmarkt
Zondag
02-06 10.00 uur
dr. C. Pumplun uit Amsterdam
Orgelbespeling op zondag 26 mei in de RK Begijnhofkapel
Ik geef een orgelbespeling in de Begijnhofkapel op het Cavaillé Coll orgel
vanwege mijn 40 jarig jubileum als kerkorganist. Dit orgel is het kleinste
van deze bouwer, het orgel van de Notre Dame in Parijs is één van de
grootste van zijn hand. Het concert begint om 14.30 uur m.m.v. Andrea
Zedel, een violiste van 9 jaar.(!) Toegang is vrij, collecte na afloop, t b v
onkosten en orgelfonds. Met vriendelijke groeten!
Mark de Vries Oecum. Kerkorganist te Amsterdam
Deze kerkbrief is verzorgd door Leo Kranenburg
Kijk voor meer informatie op onze website: www.protestantsekerkhalfweg.nl
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Voorganger
Ouderling van dienst
Organist
Beamer en Geluid
Kinderdienst
Oppasdienst
Collecte

: Ds. A. Molendijk uit Heemstede
: Grietje Monster
: Dick Meijer
: Onno Bart
: aanwezig
: Ellen en Marjolein Oostwouder
: 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

De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij
Dhr. en mevr. A. van den Doel, i.v.m. hun 50-jarig huwelijk.

• Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Meeleven
Dhr. Jansen hoopt komende week vanuit het revalidatiecentrum in
Haarlem terug te keren naar de vertrouwde omgeving van de
Houtrijkstraat. We zijn met hem blij dat alles zo voorspoedig is gegaan.
Het zal vast ook weer wennen zijn om alles alleen te moeten doen, we
wensen hem daar sterkte en kracht bij!
Mw. Reijnhout is al enkele weken opgenomen in de Sint Janskliniek,
Afd. H.kamer 1072, Ridderstraat 32 in Haarlem. Zij mag voorlopig haar
been niet belasten en is daardoor afhankelijk van zorg. We bidden voor
haar en haar man om geduld en de liefdevolle nabijheid van God in deze
periode.
Dhr. Oldenburg verblijft in afwachting van een vaste zorgplek in
zorgcentrum Den Weeligenberg, Nieuweweg 1, 2182 BP, Hillegom. Wij
bidden om troost en moed voor hem én voor zijn vrouw die nu alleen
woont op de Sparrenlaan.
Jezus zegt tegen zijn leerlingen als zij zich afvragen hoe het allemaal
verder moet: “Maak je niet ongerust en verlies de moed niet!” Woorden
van goddelijke liefde, zorg en trouw. Toen… en nu!
Met een warme groet, Gretha Bregman-Hoving

•

Lied 217: 1, 2 en 3

• Inkeer, Bemoediging en Groet
• Gebed om ontferming
•

Lied 217: 4 en 5

HET WOORD
• Gebed om de heilige Geest
• Kinderen gaan naar de kinderdienst
• 1e Bijbellezing: 1 Petrus 2: 19 - 25
•

Lied 653: 1, 6 en 7

• 2e Bijbellezing: Johannes 10. 1 - 10
•

Lied 23 c

• Collecte en orgelspel; kinderen komen terug uit de kinderdienst

Missionair Diaconaal Aandeel (MDA).
Het is weer de tijd van het jaar dat de Diaconie u vraagt om mee te doen
aan de Giftenactie: ‘Missionair en Diaconaal werk 2019’. De enveloppen
met de acceptgirokaarten en brieven zijn weer gevuld. U kunt ons enorm
helpen door als postbode op te treden. Wij hebben de bezorgadressen per
straat gesorteerd en op een tafel in de ontmoetingsruimte uitgestald zodat
u gericht een stapeltje mee kunt nemen en de brieven kunt bezorgen in
uw eigen buurt. Wij zijn u hiervoor heel dankbaar.
Namens de Diaconie, Gea Kranenburg

TOT SLOT
•

De collectes hebben het volgende opgebracht:
Zondag 19 mei: Diaconie € 97,15; Kerk € 94,45 en Gebouw € 73,15

• Uitleg en verkondiging
•

Orgelspel en lied 907

GEBEDEN EN GAVEN
• Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

•

Zegen

•

Orgelspel.

Lied 910: 1, 2 en 3

Jaarrekeningen 2018
De jaarrekeningen 2018 van de diaconie en de kerkrentmeesters zijn in de
kerkenraad van 22 mei voorlopig vastgesteld. Eerder, namelijk op 6 mei,
hebben de controleurs zich akkoord verklaard met de jaarrekeningen 2018

