Avondmaalsdienst juni
In het kerkblad van juni staat vermeld dat in de dienst op 23 juni ook het
Heilig Avondmaal zal worden gevierd. Dit is niet juist. Het Heilig
Avondmaal zal wel plaatsvinden in de dienst op 16 juni. In deze dienst zal
ds. J. Scheele Goedhart uit Amsterdam voorgaan.
Kerkbrief samenstellers komende maanden
Het was wat gepuzzel om in de komende maanden het rooster om de
kerkbrief samen te stellen in te kunnen vullen.
Wij wijken in deze periode af van het ritme van de hele maanden, dus pas
op als jullie iets mailen voor de kerkbrief naar de kerkbriefsamenstellers.
In geval van twijfel: stuur het maar naar ons alle twee.

KERKBRIEF
Protestantse gemeente
te
Halfweg-Zwanenburg

De onderverdeling voor het maken van de kerkbrieven voor de komende
maanden is als volgt:
Leo: de zondagen van 2 juni en 9 juni;
Cora: de zondagen van 16 juni, 23 juni, 30 juni, alle zondagen van juli en
zondag 4 augustus;
Leo: de zondagen van 11 augustus, 18 augustus, 25 augustus, 1 september
en 8 september;
Cora: de zondagen van 15 september, 22 september, 29 september en alle
zondagen van oktober.
Met vriendelijke groet, Cora Gerritse en Leo Kranenburg

Agenda voor de komende week
Woensdag
05-06 20.00 uur
Woensdag
05-06 20.00 uur
Vrijdag
07-06 20.00 uur
Zondag
09-06 10.00 uur

Moderamen
InterNos
Voice Mail
ds. A.J.O. van der Wal uit Hoofddorp

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

Zondag, 2 juni 2019

10.00 uur

nr. 1607

Voorganger
Ouderling van dienst
Organist
Beamer en Geluid
Kinderdienst
Oppasdienst
Collecte

: dr. C. Pumplun uit Amsterdam
: Leo Kranenburg
: Hans Jütte
: Onno Bart
: aanwezig
: Margarita van den Berg
: 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
Lied 276: 1 en 2
• Inkeer, Bemoediging en Groet
Lied (Psalm) 27: 1, 2, 7
• Gebed om ontferming
Glorialied: Lied 868: 1 en 2
HET WOORD
• Gebed om de heilige Geest
• Kinderen gaan naar de kinderdienst
• Bijbellezing: 1 Samuël 12: 14-24
Lied 919: 1, 2, 3
• Bijbellezing: Johannes 14: 15-21

De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij
Dhr. W. Jansen (hij kwam deze week thuis).
Meeleven
Mw. de Fouw- van Heerde is weer thuis uit het ziekenhuis waar zij een
operatie aan de knie onderging. Nu volgt de periode van revalidatie op
weg naar volledig herstel. We wensen haar en haar man toe dat dat
voorspoedig mag verlopen en dat zij zich daarbij gedragen mogen weten
door de Allerhoogste.
Dhr. G. Joustra voelde zich tijdens de kerkdienst niet goed worden. We
zijn blij met hem en zijn vrouw dat het weer goed gaat en wensen hen toe
dat het zo verder mag gaan. Zij schrijven: “We waren erg onder de
indruk, dat we zo met raad en daad geholpen werden, welbedankt
daarvoor. Het helpt enorm dat omzien naar elkaar!!”
Voor een ieder die leeft met beperkingen op lichamelijk of geestelijk
gebied, die leeft met zorgen en verdriet om zichzelf of de ander bidden
wij dat God hen omringt met Zijn zorg en vrede. Op de gemeente-avond
zong het lied het ons voor : “Geef dat wij hier nooit alleen zijn, bij dag en
nacht, engelen steeds om ons heen zijn, bij dag en nacht” ( Lied 268)
Ontvang allen een hartelijke groet, Gretha Bregman-Hoving

Lied 663
• Uitleg en verkondiging
Orgelspel Lied voor de Vox Humana, Cornelis Pameijer
(organist van de Westerkerk A´dam 1906-1907).
Lied 671: 1, 3, 4
• Kinderen komen terug uit de kinderdienst
GEBEDEN EN GAVEN
• Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
• Collecte
TOT SLOT
Lied 675 (staande)
• Zegen
Orgelspel Final uit 1e orgelsymphonie, A. Guilmant

Solvabiliteitsverklaring goedgekeurd!!
Beste Leo en Peter, zoals we hadden afgesproken: vanmorgen, 25 mei,
hebben we in onze CCBB-vergadering besloten jullie aanvraag voor een
solvabiliteitsverklaring voor 0,7 fte predikant voor de PG HalfwegZwanenburg, goed te keuren. De officiële verklaring volgt nog.
Met vriendelijke groeten en nog veel wijsheid en zegen gewenst.
Namens CCBB-NH Piet Faltay en Rein de Koning
De collectes hebben het volgende opgebracht:
Zondag 26 mei: Diaconie
€ 112,05,
Kerk
€ 87,50 en
Gebouw
€ 69,50

