Collecte Kerk in Actie, Werelddiaconaat
Een toekomst voor kansarme kinderen in Zuid-Afrika
Veel zwarte jongeren in Pretoria hebben geen toekomstperspectief. Zij
groeien op in gebroken gezinnen en gewelddadige wijken in een donkere
omgeving.
De helft van hen maakt de middelbare school niet af en 40% van de
jongeren tussen 15 en 34 jaar is werkloos. De toekomst is voor hen vaak een
duister gat.
Samen met christelijke partners helpt Kerk in Actie deze jongeren de cirkel
van armoede en uitzichtloosheid te doorbreken en licht te brengen in hun
bestaan. Ze krijgen huiswerkbegeleiding en jongeren worden gestimuleerd
hun opleiding af te maken. Ook krijgen ze bijbelonderwijs en hulp bij het
verwerken van trauma’s.
Via muziek, kunst, vakantiekampen en trainingen groeit hun zelfvertrouwen
en ontdekken ze nieuwe mogelijkheden om hun leven vorm te geven.
Met de collecteopbrengst krijgen onder meer 900 jongeren huiswerkbegeleiding.
U kunt dit werk steunen via de collecte in onze kerk.
Met vriendelijke groeten namens de ZWO-commissie, Ellen Oostwouder
De collectes hebben het volgende opgebracht:
Zondag
21 juli
28 juli
Diaconie
€ 129,35
€ 77,95
Kerk
€ 111,10
€ 68,10
Gebouw
€ 72,75
€ 52,95
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
18-08 10.00 uur

ds. Gert van de Meeberg uit
Nieuw-Vennep. Doopdienst

Deze kerkbrief is gemaakt door Leo Kranenburg
Tot en met 8 september zal hij de kerkbrief verzorgen
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.

INTREDE
Orgelspel
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
Aanvangslied Lied 216
Dit is een morgen als ooit de eerste
Moment van stilte
Aanvangswoord
Bemoediging en groet
Lied 8: 1, 3 en 6
Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven
Gebed om ontferming
Glorialied Lied 150a: 1, 3 en 4
Geprezen zij God
RONDOM HET WOORD
Gebed bij de opening van het Woord
De kinderen gaan naar de kinderdienst
Korte inleiding op de lezing
Lezing: 2 Koningen 17: 5-7, 24, 29-34
Lied 322: 1 en 2 (organist speelt 1 keer voor)
Die chaos schiep tot mensenland
Lezing: Lukas 17: 11-19
Lied 322: 3
Overweging
Orgelspel
Lied 833
Neem mij aan zoals ik ben
De kinderen komen terug uit de kinderdienst
GEBEDEN EN GAVEN
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Collecte
WE GAAN WEER OP WEG
Slotlied Lied 1014
Geef vrede door van hand tot hand
Zegen, besloten met gezongen ‘Amen’ (melodie: 431c)
Orgelspel

Meeleven
Mw. Tangenberg-Dol is deze week verhuisd naar Verzorgingshuis
Adegeest, Bachlaan 21, 2252 NB Voorschoten. We bidden voor haar dat
zij zich in haar nieuwe omgeving thuis kan voelen en dat God haar licht
en sterkte is.
De krachten van Mw. Taling- v.d. Ban nemen af. Zij is aan bed
gebonden en wordt thuis verzorgd. We wensen haar in deze periode van
haar leven het vertrouwen dat God zelf haar zal dragen.
Mw. Kempe-de Gelder, herstelt langzaam van de gevolgen van haar val
en verblijft nog in het Spaarneziekenhuis, afd. Geriatrie te Haarlem. We
bidden dat zij zich omringd weet door Gods liefde.
Dhr. (Gerben) de Fouw moest onverwacht opgenomen worden in het
OLVG te Amsterdam. Als gevolg van een nare bacterie kreeg hij een
nieuwe hartklep en zal hij voorlopig met antibiotica behandeld worden.
Opeens ziet het leven er dan heel anders uit. We wensen hem Gods
sterkte en bidden dat hij mag ervaren dat God, een God is die wil dragen
en meedragen.
Ook zij die nu niet bij naam worden genoemd, en (chronisch) ziek zijn,
herstellend zijn, afhankelijk zijn van zorgende handen, verdriet hebben
om wat het leven gaf of nam willen wij opdragen aan onze Heer: “Want
bij U is de bron van leven, door Uw licht zien wij Licht” (Psalm 36).
Ik wens een ieder een week vol goedheid en zegen!
Gretha Bregman-Hoving
De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij:
Dhr. W. Mels i.v.m. zijn 80ste verjaardag en bij
Mevr. G. Prins-Huisman.
Nieuws van de bazaarcommissie
Op woensdag 14 augustus kunt u van 9.30 tot 10.30 uur spullen
inleveren voor de bazaar. Wij nemen geen radio's, t.v., printers, video
banden, kapot en sterk vervuild spul aan.
Namens de bazaarcommissie: Margreet Smit

