Vakantiepret voor kinderen in armoede
Maar liefst één op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede.
Als hun klasgenootjes in de zomer op vakantie gaan, blĳven zĳ achter. Kerk
in Actie ondersteunt kerken en organisaties die armoede in Nederland
bestrĳden, bĳ voorbeeld met de Actie Vakantietas. Samen met plaatselĳke
kerken wil Kerk in Actie 5.000 kinderen die opgroeien in armoede
verrassen met een vakantietas.
Kerk in Actie zorgt voor een vrolĳke tas, locale kerken vullen deze met
leuke cadeautjes en kortingsbonnen voor bĳvoorbeeld een ĳsje, het
zwembad of een pretpark in de buurt. Soraya kreeg via de voedselbank een
vakantietas van de kerk. Dankzĳ het buitenspeelgoed uit de tas gaat ze nu
vaker naar buiten en heeft ze meer contact met de kinderen uit de buurt.
Ook Maha, moeder van Milena van twee, is blĳ met de vakantietas omdat
haar dochter nu lekker kan spelen en kleuren. Maar vooral ook omdat er
mensen zĳn die om haar denken.
Vandaag is collecte bestemd voor de bestrĳding van armoede onder
kinderen en voor andere diaconale projecten in Nederland. Helpt u mee?
Met vriendelijke groet namens de ZWO-commissie, Ellen Oostwouder

De collecte van zondag 30 juni heeft opgebracht
Diaconie - € 80,50, Kerk - € 63,35, Gebouw - € 53,20
Agenda voor de komende week
Woensdag
10-07 20.00 uur
Zondag
14-07 10.00 uur

Beroepingscommissie
ds. C.J.P. Ofman

Tot en met 4 augustus wordt de kerkbrief verzorgd door Cora Gerritse
Kijk voor meer informatie op onze website: www.protestantsekerkhalfweg.nl
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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.

Thema:”Als een brandend braambos”
VOORBEREIDING
Orgelspel
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
Intochtslied Lied 216
Groet en drempelgebed
Lied 833
Gebed om ontferming
Loflied Lied 985
HET WOORD
Gebed om de Heilige Geest
De kinderen gaan naar de kinderdienst
Lied 23C
Lezing uit het OT: Exodus 3: 1 t/m 6
Lied 825: 1, 3 en 5
Lezing uit het NT: Romeinen 12: 9 t/m 21
Lied 793
Uitleg en Verkondiging
Orgelspel, Andantino, C. Franck
Lied 704
De kinderen komen terug uit de kinderdienst

Meeleven
Mw. Van Houwelingen kwam ongelukkig ten val. Zij brak en kneusde
enkele ribben. We wensen haar van harte beterschap en de bescherming
van de Allerhoogste.
Mw. Mandemaker herstelt thuis van haar knie-operatie. Dat kost tijd,
geduld en kracht. Dat wensen wij haar onder de zegen van God van
harte toe.
Mw. Kortenoeven-Keddeman kon vertellen dat er een lichte verbetering
is. Wij bidden met haar en haar man dat het zo voorpoedig verder mag
gaan.
Mw. Tangenberg-Dol ontving het moeilijke bericht dat de artsen geen
verbetering meer kunnen brengen in haar situatie. We wensen haar
sterkte en het vertrouwen dat God haar helper is.
Mw. Versluis-Hoekstra moet thuis herstellen van een nare val. We
bidden voor haar, dat God de bron mag zijn waaruit nieuwe kracht geput
kan worden.
Psalm 25 vertelt ons over de ervaring van Gods trouw met onder andere
de woorden: “God zal je beschermen met zijn vleugels, onder Zijn
wieken vind je een toevlucht, Zijn trouw is een veilig schild”. Die
ervaring wens ik een ieder van harte toe!
Vanaf woensdag 10 juli t/m zondag 21 juli heb ik vakantie. Wanneer u
pastorale hulp nodig heeft dan kunt u contact opnemen met uw wijkcontactpersoon/ouderling. In overleg wordt er dan gekeken naar de
beste oplossing. Vanaf 22 juli hoop ik met vernieuwde krachten weer in
uw midden te mogen zijn en te werken!
Ontvang allen een hartelijke groet, Gretha Bregman-Hoving

GEBEDEN EN GAVEN
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Collecte
ZENDING EN ZEGEN
Slotlied Lied 300: 1, 5 en 6
Wegzending en Zegen
Orgelspel

De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden
bij:
Mevr. T. Kleefsman – Verdonk, i.v.m. haar 85ste verjaardag
Mevr. L. Hofstra – Zuidweg, i.v.m. haar 93ste verjaardag
Dhr. en mevr. Bos – Feenstra, i.v.m. hun 65-jarig huwelijk

