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.
Met vriendelijke groet, Leo Kranenburg

Agenda voor de komende week
Zondag
11-08 10.00 uur

KERKBRIEF
Protestantse gemeente
te
Halfweg-Zwanenburg

Kand. mevr. M.C. Hansen uit Utrecht

Zondag, 4 augustus 2019
Voorganger
Ouderling van dienst
Organist
Beamer / Geluid
Kinderdienst
Oppasdienst
Collecte

10.00 uur

nr. 1616

: Ds. C.J.P. Ofman
: Gerda Adolf
: Dick Meijer
: Rob Piso / Leo Bakker
: aanwezig
: Margarita van den Berg
: 1e Diaconie, 2e Kerk, 3e Kerkgebouw

Deze Kerkbrief is gemaakt door Cora Gerritse (cora.gerritse@quicknet.nl)
Tot en met 8 september wordt de Kerkbrief verzorgd door Leo Kranenburg
(l.kranenburgq@quicknet.nl)

Na de dienst zijn we van harte welkom in de kerkzaal voor een kop
koffie, thee of een glas limonade.

Kijk voor meer informatie op onze website: www.protestantsekerkhalfweg.nl

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 283
Bemoediging en groet
Lied 287: 1
Gebed om ontferming
Glorialied Lied 145: 1, 4 en 5
HET WOORD
Gebed bij de opening van de Schriften
De kinderen gaan naar de kinderdienst
Lezing: Spreuken 2: 1 - 11
Lied 797: 1, 3, 4, 6 en 8
Lezing: Lucas 12: 13 - 21
Lied 718
Uitleg en Verkondiging
Orgelspel
Lied 905
De kinderen komen terug uit de kinderdienst
GEBEDEN EN GAVEN
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Collecte

TOT SLOT
Slotlied Lied 657
Zending en zegen
Orgelspel

Meeleven
Mw. Prins-Huisman verbleef enkele dagen in het ziekenhuis na een
val. Inmiddels is zij weer thuis om te herstellen van een botbreuk. We
bidden voor haar dat zij alles mag ontvangen wat nodig is: moed,
kracht en geduld!
Mw. Kempe- van Gelder is na een val opgenomen in het Spaarne
Gasthuis Haarlem-Zuid op de afdeling geriatrie (Boerhaavelaan 22,
2035 AC Haarlem) We wensen haar veel sterkte en de ervaring dat
God haar omringt met Zijn zorg en liefde.
Mw. Tangenberg-Dol verblijft op het moment van schrijven nog op de
transferafdeling van het VU-ziekenhuis. We moeten met haar onder
ogen zien dat zij niet meer naar de Sparrenlaan kan terugkeren. Dat is
moeilijk en verdrietig en daarom bidden wij dat God haar trooster en
sterkte mag zijn.
Naast bovenstaande mede-gemeenteleden leven we mee met een ieder
die revaliderend of herstellende is. Ook zij die leven met verdriet,
zorgen en gemis willen we opdragen in onze gebeden. ”Ten dage dat
ik riep hebt Gij gehoord naar mij en kracht gegeven” zingen we in
Pslam 138. Een belofte dat God nabij is en een oproep om
onophoudelijk God te zoeken in het gebed.
Iedereen een goede en gezegende week gewenst! Gretha BregmanHoving
De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden
bij:
Mevr. C. van Houwelingen
Mevr. E. Mandemaker-Snijders
Bedankt
Wat heb ik de afgelopen periode veel bloemen,
kaarten en telefoontjes gehad. Dit waarderen
Jaap en ik heel erg. Onze hartelijk dank hiervoor.
Gelukkig gaat mijn gezondheid, met kleine
stapjes, weer vooruit.
Hartelijke groeten, Gerda Kortenoeven

