Beroepingswerk
Op woensdag 9 juli is de eerste bijeenkomst van de beroepingscommissie
geweest. Tijdens deze vergadering hebben de leden met elkaar
kennisgemaakt. Er zijn een aantal afspraken gemaakt over de inhoud van
het werk, over de aanpak en de taakverdeling. Ds. Bert Griffioen van
Badhoevedorp zal de commissie vanuit zijn consulentschap begeleiden.
De volgende gemeenteleden hebben zitting genomen in de
beroepingscommissie: dhr Henk Groothuis, mevr. Petra Mendrik, dhr Peter
Mendrik, mevr. Ada Boterman, mevr. Gré Gijzen, mevr. Gerda Adolf,
dhr Wim Smit, dhr Allard Oud, mevr. Renske Jonker-Vrooland en
mevr. Heleen Broerse.
Het werk van de beroepingscommissie is vertrouwelijk en de leden hebben
geheimhouding over hun activiteiten beloofd.
Namens de commissie zal dhr Henk Groothuis optreden als woordvoerder.
Bij hem kunt u met uw vragen terecht. Andere leden van de commissie
zullen u naar hem verwijzen.
In augustus vergadert de commissie opnieuw. In de tussentijd kunt u namen
van predikanten aanleveren. Het gaat niet om een lijstje namen, maar om de
naam van een eventuele kandidaat voor de gemeente met daarbij de reden
waarom u vindt dat deze kandidaat bij onze gemeente past. U kunt daarbij
de visie, zoals besproken tijdens de gemeentevergadering, gebruiken.
Namens kunt u doorgeven aan Heleen Broerse,
Met een hartelijke groet, Heleen Broerse-Boterman
scriba van de PKN gemeente Halfweg-Zwanenburg
Agenda voor de komende week
Maandag
15-07 20.00 uur
Zondag
21-07 10.00 uur

Diaconie
mevr. drs. M. Gehrels

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
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Voorganger
Ouderling van dienst
Organist
Beamer / Geluid
Kinderdienst
Oppasdienst
Collecte

: ds. C.J.P. Ofman
: Annelies Klokman
: Dick Meijer
: Rob Piso en Melissa Sieraad
: aanwezig
: Grietje Monster
: 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 25: 1 en 2
Bemoediging en Groet
Lied 25: 4
Gebed om ontferming
Gloria Lied 754

HET WOORD
Gebed bij de opening van de Schriften
De kinderen gaan naar de kinderdienst
Lezing Deuteronomium 30: 11 - 14
Lied 316
Lezing Lucas 10: 25 – 37
Lied 995
Uitleg en Verkondiging
Orgelspel
Lied 1005
De kinderen komen terug uit de kinderdienst

GEBEDEN EN GAVEN
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Collecte
ZENDING EN ZEGEN
Slotlied Lied 418
Zending en Zegen
Orgelspel

Meeleven
Mw. L. van Houwelingen is opgenomen in Het Spaarne Ziekenhuis,
locatie Zuid te Haarlem. (Afd. B7.3 kamer 23). Na onderzoek is
gebleken dat de verwondingen van de val ernstiger waren en er meer
onderzoek nodig is om de juiste behandeling te starten. We wensen haar
een voorspoedig herstel en bidden voor haar dat zij zich daarbij gedragen
mag weten door de Allerhoogste.
Maandagavond stonden we in de viering van Eigen Haard stil bij Jozua
die met het volk door de Jordaan trok. God ging met hem mee en baande
een weg. Ook wij in onze levens moeten soms schijnbaar ongebaande
wegen gaan maar we mogen er op vertrouwen dat God met ons meegaat:
“Ik zal je bijstaan, Ik zal niet van je zijde wijken en je niet verlaten”. Ik
wens een ieder toe dat deze woorden u dragen in welke situatie u ook
bent of komt!
Een hartelijke groet, Gretha Bregman-Hoving
De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden
bij:
Mevr. H. Tangenberg-Dol
Dhr. C. van Ojik. (deze week benoemd tot Ridder in de Orde van
Oranje-Nassau voor zijn grote inzet als vertegenwoordiger van de
omwonenden in de Omgevingsraad Schiphol).
Bedankt
Het was fijn om mijn 85ste verjaardag te mogen vieren en daar ben ik
heel dankbaar voor. Een mooi boeket bloemen, vanuit onze gemeente,
fleurde deze dag nog eens extra op. Daarnaast de diverse kaarten en
persoonlijke felicitaties. Mooie momenten en daarvoor, mede namens
Kees, mijn hartelijke dank.
Thea Kleefsman - Verdonk
Een hartelijk dank voor het boeket bloemen dat wij ontvingen naar
aanleiding van ons 65-jarig huwelijk.
Dhr. en mevr. Bos - Feenstra

