Doppen sparen
Totaal bij elkaar gespaard: €28.402,-- (t/m juni 2019, bron website KNGF).
Wist je dat plastic doppen geld waard zijn? Althans, wel voor KNGF
Geleidehonden. Per kilo ontvangt KNGF Geleidehonden een vergoeding.
Dus gooi de dopjes van frisdrank en melkpakken niet weg, maar lever ze
in. Je steunt niet alleen de opleiding van onze geleidehonden, maar spaart
ook nog eens het milieu.
Als Protestantse gemeente blijven wij er ook mee doorgaan om deze te
verzamelen.
Met vriendelijke groet, Leo Kranenburg

Agenda voor de komende week
Zondag
04-08 10.00 uur

KERKBRIEF
Protestantse gemeente
te
Halfweg-Zwanenburg

Ds. C.J.P. Ofman uit Amsterdam

Als u niet in de gelegenheid bent om te komen of misschien een van
onze diensten nog eens wilt horen, dan zijn deze te beluisteren op de
website
https://kerkdienstgemist.nl/streams/569064-Protestantse-gemeenteHalfweg-

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, 28 juli 2019

10.00 uur

nr. 1615

Voorganger
Ouderling van dienst
Organist
Beamer / Geluid
Kinderdienst
Oppasdienst
Collecte

: ds. R.J. Bakker
: Grietje Monster
: Dick Meijer
: Robert Reemer / Melissa Sieraad
: 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
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
Aanvangslied Lied 138: 1
Bemoediging en groet
Lied 138: 4
Glorialied Lied 906: 2, 6 en 7
HET WOORD
Gebed om de Heilige Geest
De kinderen gaan naar de kinderdienst
Eerste lezing: Kolossenzen 2: 6 - 15
Lied 313: 1, 4 en 5
Tweede lezing: Lucas 11: 1 – 13
Lied 333
Uitleg en Verkondiging
Orgelspel
Lied 904: 1, 2, 3, 4 en 5
De kinderen komen terug uit de kinderdienst
GEBEDEN EN GAVEN
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Collecte

TOT SLOT
Slotlied Lied 413: 1 en 3
Zegen
Orgelspel

Meeleven
We leven mee met mw. Tangenberg-Dol. Zij is afgelopen week
opgenomen in het VU-ziekenhuis, op de transferafdeling. Vandaar
wacht zij op een plekje in een verzorgingshuis. We bidden voor haar
dat zij in deze moeilijke periode in haar leven zich gedragen mag
weten door God en wensen haar alle sterkte toe.
Ook leven wij mee met diegenen die herstellende zijn en soms maar
langzaamaan vooruit gaan. Wij wensen hen van harte geduld en Gods
zegen.
Het is de afgelopen week zeer warm in ons land, er worden
warmterecords verbroken. Als we in de Bijbel lezen over hitte kunnen
wij ons daar vaak geen voorstelling van maken maar nu proeven we er
even aan. We hebben dorst, het vermoeit ons en mat ons af. Jakob en
Job spreken er op een zelfde manier over. De hitte beïnvloedt het
leven, toont ons de kwetsbaarheid van mens, dier en aarde. Deze
dagen kunnen zo ook een moment van bezinning zijn en ons brengen
bij God. Hij wil voor ons in alles een schaduw zijn, zoals we lezen in
Jesaja: Gods luister zal alles overdekken als een hut die schaduw biedt
in de hitte van de dag (Jesaja 4: 6)
Ik wens u allen toe dat u zo’n plek mag vinden in de hitte van de dag,
in de hitte van het leven.
Een hele warme groet! Gretha Bregman
De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden
bij: Mevr. G. Versluis-Hoekstra
Bedankt
Heel hartelijk bedankt voor alle bloemen, kaarten, telefoontjes en
andere blijken van meeleven in verband met mijn operatie. Het doet
mij heel erg goed.
Hartelijke groeten, Bep Mandemaker
Invulling dienst van 25 augustus
Bij het drukken van het Kerkblad van juli/augustus was nog niet
bekend wie er in de kerkdienst van 25 augustus zal voorgaan. Het is
Jacques Stoffels gelukt om deze lege plek alsnog in te vullen.
Ds. H. van Popering uit Aalsmeer heeft toegezegd om in deze dienst
voor te gaan.
Leo Kranenburg

