Kerk in Actie, collecte werelddiaconaat
20 juni is Wereldvluchtelingendag. In ons eigen land hebben we soms
moeite om vluchtelingen welkom te heten.
Maar de meeste vluchtelingen worden niet in Europa opgevangen. In
Noordoost-Nigeria zĳn 1,8 miljoen mensen in het eigen land op de vlucht
voor het geweld van Boko Haram. De afgelopen 10 jaar zĳn 20.000 mensen
door Boko Haram vermoord en 4.000 vrouwen en meisjes ontvoerd. Ook in
gebieden waar het Nigeriaanse leger Boko Haram bestrĳdt is het niet veilig.
De vluchtelingen strĳken neer in dorpen van mensen, die zelf ook moeite
hebben om rond te komen. Door geweld, vernielingen, slechte
weersomstandigheden en armoede is er een enorm tekort aan voedsel.
Via Nigeriaanse kerken en hun hulporganisaties kan Kerk in Actie
voedselhulp bieden en vluchtelingen helpen trauma’s te verwerken.
Zonder noodhulp breekt er hongersnood uit in Noordoost-Nigeria.
We bevelen deze collecte van harte bĳ u aan.
Met vriendelijke groet namens de ZWO-commissie, Ellen Oostwouder

KERKBRIEF
Protestantse gemeente
te
Halfweg-Zwanenburg

De collecte van zondag 16 juni heeft opgebracht
Diaconie
€ 65,50
Kerk
€ 70,10
Gebouw
€ 55,00
Protestantse Stichting Zorg Vakanties (P.S.Z.V)
In de week van 28 sept t/m 5 okt 2019 organiseert de P.S.Z.V een
vakantieweek voor mensen die niet zelfstandig op vakantie kunnen. Dit
vanwege hun lichamelijke beperking/zorgvraag.
Dit vindt plaats in het luxe aangepaste zorghotel Nieuw Hydepark in Doorn.
Een enthousiaste vrijwilligersgroep maakt dit mogelijk. Er wordt nog
gezocht naar een BIG geregistreerd verpleegkundige of een actief
werkende verzorgende IG om als vrijwilliger mee te helpen.
Op de website www.pszv.nl vind je meer informatie.
Agenda voor de komende week
Woensdag
26-06 20.00 uur
Donderdag 27-06 19.45 uur
Zondag
30-06 10.00 uur

Kerkenraad
Consistorie
ds. D. van Arkel uit Castricum

Tot en met 4 augustus wordt de Kerkbrief verzorgd door Cora Gerritse
(cora.gerritse@quicknet.nl)
Kijk voor meer informatie op onze website: www.protestantsekerkhalfweg.nl

Zondag, 23 juni 2019
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nr. 1610

Voorganger
Ouderling van dienst
Organist
Beamer / Geluid
Kinderdienst
Oppasdienst
Collecte

: ds. N. van Voornveld
: Cora Gerritse
: Dick Meijer
: Robert Reemer en Melissa Sieraad
: aanwezig
: Anke en Geeske Kluijt
: 1e KIA Werelddiaconaat, 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
Intochtslied Lied 275
Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
Bemoediging en Groet
Luisteren (via geluidsinstallatie en beamer): ‘Hoe lang nog, Heer?’ –
Schrijvers voor gerechtigheid
Gebed
Zingen Lied 72: 4 en 7
Hij zal de redder zijn der armen
HET WOORD
Gebed om de Heilige Geest
Moment met de kinderen; kinderen gaan naar de kinderdienst
Schriftlezing: Marcus 3: 31 t/m 35
Zingen Lied 941: 1, 2 en 4
Waarom moest ik uw stem verstaan
Schriftlezing: Efeziërs 3: 1 t/m 12
Zingen Lied 826
O Christus, woord der eeuwigheid
Verkondiging
Orgelspel
Zingen Lied 975: 1, 2 en 3
Jezus roept hier mensen samen
De kinderen komen terug uit de kinderdienst
GEBEDEN EN GAVEN
Dankgebed en voorbeden, Onze Vader
Collecte

ZENDING EN ZEGEN
Slotlied Lied 687
Wij leven van de wind
Zegen
Orgelspel.

Meeleven
Mw. Tangenberg-Dol ervaart pijn en ongemak van een open wond. We
hopen met haar dat er nog nieuwe behandelingen mogelijk blijken te
zijn en wensen haar Gods sterkte.
Mw. van Houwelingen is al langere tijd “aan het kwakkelen”. Andere
medicatie leidt hopelijk tot verlichting en tot meer zuurstof. We wensen
haar toe dat zij zich omringd mag weten door Gods zorgende
Vaderhand.
Mw. Kortenoeven-Keddeman kampt met de bijwerkingen van de
medicatie tegen de gordelroos die haar trof. Zij is voorlopig daardoor
aan bed gebonden. We wensen haar en haar man van harte toe dat er
binnenkort verbetering komt en bidden dat zij mogen ervaren dat God
hen nabij is in alles wat op hun weg komt.
Dhr. Oldenburg verblijft nog in Woonzorgcentrum Den Weeligenberg
afdeling Piccolo kamer 9, Nieuweweg 1, 2182 BP Hillegom. We bidden
om moed en kracht voor hem en zijn vrouw (mw. Oldenburg-de Fouw)
in deze periode waarin de vertroebeling van het denken zo’n invloed
heeft op het leven samen.
Mw. van den Horn-Slokker wil graag laten weten dat zij dankbaar is
voor alle medeleven uit de gemeente. Het doet haar goed te weten en te
ervaren dat er velen zijn die aan haar denken. We wensen haar ook
vanaf deze plek toe dat zij zich gedragen mag weten door God de Heer.
Mw. Mandenmaker wordt komende week geopereerd aan haar knie. We
wensen haar toe dat alles voorspoedig mag gaan!
Een heel rijtje met namen en dan zijn er nog anderen die al langer
revalideren, opgenomen zijn in verpleeghuizen, leven met pijn, leven
met gemis…..
De psalmist spreekt: “Steeds houd ik de Heer voor ogen met Hem aan
mijn zijde wankel ik niet.”
Laten we als gemeente met en voor elkaar bidden dat we God voor ogen
houden en dat Hij ons opricht in en door alles heen.
Allen een goede week gewenst en een hartelijke groet, Gretha
Bregman-Hoving
De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden
bij: mevr. C. Monster - van Oeveren i.v.m haar 90ste verjaardag
De twee witte rozen zijn voor Suzanne en Niek Berendsen - Bakker
i.v.m. de geboorte van hun dochters Nine en Liva

