Meeleven: Mw. Kempe- van Gelder wacht in het Spaarneziekenhuis, op een
plekje in een verzorgingshuis. Het valt niet mee om te moeten aanvaarden dat zij
niet meer terugkeert in de vertrouwde omgeving van de Eikenlaan. We bidden
voor haar dat zij in deze onzekere periode mag ervaren dat God Zijn hand naar
haar uitstrekt en haar bron van kracht wil zijn.
Dat vragen we ook voor anderen die leven met de moeiten van het leven, door
lichamelijke of psychische zorgen, door verdriet of gemis.
Wij bidden ook voor onze dopelinge, haar zus en natuurlijk de ouders en
grootouders. Dat Fabiënne mag opgroeien tot vreugde van velen en zich door God
gekend mag weten.
Vandaag zien we in het sacrament van de doop dat God de bron is waaruit wij
putten. Een bron die er altijd is en was. Zijn liefde gaat voor ons uit en zegt ons :
“Ik zal jou met mijn liefde omgeven. Ik zal jou dragen heel je leven” .Laten we
elkaar als gemeente daaraan voortdurend in liefde herinneren. Te beginnen
vandaag!
Een warme groet, Gretha Bregman-Hoving

KERKBRIEF
Protestantse gemeente
te
Halfweg-Zwanenburg

De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij:
Dhr. H.B. Stol i.v.m. zijn 92ste verjaardag
Renske en René Jonker -Vrooland i.v.m. doop van hun dochter Fabiënne
Bedankt
Ik wil de gemeente hartelijk bedanken voor de bloemen die ik mocht
ontvangen. Ook al de mooie kaarten die ik ontving en de lieve telefoontjes
die ik kreeg deden mij erg goed!
Hartelijke groeten, Gerda Prins
De collectes hebben het volgende opgebracht:
Zondag
4 aug.
11 aug.
Diaconie
€ 62,40
KiA Werelddiaconaat € 126,10
Kerk
€ 62,10
Kerk
€ 85,00
Gebouw
€ 55,00
Gebouw
€ 61,20
Kerkdienst 25 augustus
De predikant voor de kerkdienst van volgende week is al geruime tijd
bekend (zie agenda). Wat in het kerkblad abusievelijk niet is gemeld is dat
er in deze dienst ook het Heilig Avondmaal zal worden gevierd!
Agenda voor de komende week
Maandag
19-08 20.00 uur
Vrijdag
23-08 10.15 uur
Zondag
25-08 10.00 uur

Kerkrentmeesters
Commissie Eredienst
ds. H. van Popering uit Aalsmeer
Heilig Avondmaal

Deze kerkbrief is gemaakt door Leo Kranenburg
Kijk voor meer informatie op onze website: www.protestantsekerkhalfweg.nl

Doopdienst
Zondag, 18 augustus 2019
Voorganger
Ouderling van dienst
Organist
Beamer / Geluid
Kinderdienst
Oppasdienst
Collecte

10.00 uur

nr. 1618

: Ds. Gert van de Meeberg
: Heleen Broerse
: Hans Jütte
: Robert Reemer / Melissa Sieraad
: aanwezig
: Cora Gerritse
: 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.

In deze dienst zal de heilige doop bediend worden aan
Fabiënne Brigitte Jonker

• Doopgebed

VOORBEREIDING

• Belijdenis en geloften

•

•

Orgelspel
Preludium & Fuga, BWV 532 J.S. Bach (1685-1750)

Lied 340b, Geloofsbelijdenis (staande)

• Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

• Vragen voor de doopouders René en Renske Jonker-Vrooland
(Na het ja-woord mogen de kinderen uit de kerk naar voren komen)

•

• Het doopwater wordt in de doopvont uitgegoten

Lied 149: 1, 2 en 3 (=Psalm 149)

• Inkeer, Bemoediging en Groet

• Doop en handoplegging

•

• Verwelkoming

Lied 287: 1 en 3

• De kinderen gaan naar de kinderdienst
• Gebed om ontferming
•

Lied 704

HET WOORD

Allen: Ja, dat willen wij.

• Gebed om de heilige Geest
• Uitleg en verkondiging, met daarin gelezen en uitgelegd:
* Genesis 9: 12-14 (BGT)
* Jesaja 54: 10 (BGT)
* Matteüs 19: 13-15 (NBV)
* Matteüs 28: 18b-20 (NBV)
•

• Vraag voor de gemeente
Voorganger:
Geliefde aanwezigen, wilt u Fabiënne Jonker en alle kinderen die met
ons verbonden zijn dragen in uw gebeden, en wilt hen u in uw
levenshouding en levenswandel de weg van het geloof laten zien?

Orgelspel
Allegretto-Grazioso, Jean-Baptiste Loeillet (de Londres) (1688-1730)
Lied 791: 1, 2 en 3

• Ouderling van dienst overhandigt de doopkaart, de doopouders steken
de doopkaars aan en de doopschelp wordt opgehangen.
• Kinderen van de kinderdienst geven een cadeautje
•

Lied 781: 1, 2, 3 (solozang Renske) en 4 (allen)

GEBEDEN EN GAVEN
• Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
• Collecte en orgelspel

• De kinderen komen terug uit de kinderdienst

TOT SLOT

DE DOOPVIERING

•

•

• Zegen

Lied 354: 1, 3 en 4
(Tijdens het zingen van dit lied wordt de dopeling binnengebracht)

• Presentatie
• Onderwijzing (inleidende woorden op de doop)
•

Lied 348: 2, 3 en 5

•

Lied 675

Orgelspel
Allegro, 2e orgelconcert G.F. Händel (1685-1759)

René en Renske staan met hun kinderen voorin de kerk, zodat we hen
kunnen feliciteren.

