De collectes van zondag 18 augustus hebben het volgende opgebracht:
Diaconie
€ 165,90
Kerk
€ 148,25
Gebouw
€ 123,87
Nieuw seizoen Zondagmiddagconcerten gaat 13 oktober van start
Het duurt nog even, maar seizoen 2019/2020 van de
Zondagmiddagconcerten in onze kerk gaat een spetterende start beleven,
want op 13 oktober gaat Trio C tot de Derde een verrassend concert geven.
Zij spelen vurige klezmer, balkan- en zigeuner
muziek. Het concert begint om 14.30 uur. De
entree bedraagt 7,50 euro incl. drankje;
kinderen t/m 12 jaar komen gratis binnen.
Meer informatie staat in het volgende
Kerkblad. Mogen we (weer) op u rekenen?

KERKBRIEF
Protestantse gemeente
te
Halfweg-Zwanenburg

Agenda Zondagmiddagconcerten
• 13 okt. 2019 - Trio C tot de Derde.
• 10 nov. 2019 - Kamerkoor Cantus Valerius.
•
9 febr. 2020 - Duo Roel Praas vleugel&Palle Fuhr Jørgensen bariton.
Namens de Commissie Zondagmiddagconcerten, Ben Broerse

Dienst van Schrift en Tafel
Zondag, 25 augustus 2019

Agenda voor de komende week
Maandag
26-08 20.00 uur
26-08 20.00 uur
Dinsdag
27-08 19.30 uur
19.45 uur
Vrijdag
30-08 10.15 uur
Zondag
01-09 10.00 uur

Commissie Zondagmiddagconcerten
Beroepingscommissie
Grootwijkberaad
Consistorie
Commissie Eredienst
ds. F. Klaver uit Vijfhuizen

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

Voorganger
Ouderling van dienst
Organist
Beamer / Geluid
Kinderdienst
Oppasdienst
Collecte

10.00 uur

nr. 1619

: Ds. H. van Popering uit Aalsmeer
: Grietje Monster
: Arjen de Jong
: Onno Bart / Leo Bakker
: aanwezig
: Renske de Vries
: 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.

Dienst van Schrift en Tafel
VOORBEREIDING
•
Orgelspel
• Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
•
Lied 218: vers 1 en 2
• Inkeer, Bemoediging en Groet
•
• Gebed om ontferming
•

Lied (Psalm) 84: vers 1 en 2
Glorialied 117a

HET WOORD
• Gebed om de heilige Geest
• Kinderen gaan naar de kinderdienst
• 1e Bijbellezing: Johannes 15: 9-17
• 2e Bijbellezing: Efeze 5: 1-2
•
Lied 835: vers 1, 2, 3 en 4
• Uitleg en verkondiging
•
Orgelspel
Lied 345: vers 1, 2 en 3
DELEN EN DANKEN
• Collecte; de kinderen komen terug uit de kinderdienst
• De diakenen maken de tafel gereed; de beamer gaat uit
MAALTIJD VAN DE HEER
• Nodiging
Vandaag zullen wij, in navolging van velen die ons daarin al eeuwenlang
zijn voorgegaan, de maaltijd van de Heer vieren. De apostel Paulus schreef
in 1 Korintiërs 10: 16, 17 (BGT) het volgende:
‘16 Als wij als christenen bij elkaar komen, danken we God voor de beker
met wijn. En we delen samen het brood. Zo vormen we een eenheid met
elkaar. Het is een eenheid van mensen die bij Christus horen, en gered
worden dankzij zijn dood. 17 Samen vormen we één geheel, omdat we
samen van dat brood eten.’
Christus zelf nodigt ons uit om deel te nemen aan zijn Maaltijd. U bent en
jullie zijn van harte welkom. Laten we onze verbondenheid met Hem en
met elkaar uitdrukken door samen een kring te vormen en brood en wijn

De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden
bij: Mevr. G. van den Horn-Slokker
Gezamenlijke maaltijd na de dienst op 15 september
Op zondag 15 september start het nieuwe kerkelijk seizoen. De
kerkenraad wil deze dag ook gebruiken om weer na de dienst een
maaltijd met elkaar te gebruiken. We denken te starten rond 12.00 uur,
na de koffie.
U wordt van harte uitgenodigd hieraan deel te nemen.
We vragen ook uw medewerking daarbij. Wilt u thuis iets voorbereiden
of kopen, zodat we daar met zijn allen van kunnen genieten. Te denken
valt aan het koken van soep, of eieren, iets bakken, broodbeleg
aanschaffen, fruit, melk of karnemelk kopen.
U kunt zich aanmelden bij mij, via de telefoon, e-mail of rechtstreeks in
de kerk. Daarbij kunt u aangeven wat u wilt bijdragen.
Ook als u niets kunt voorbereiden, bent u van harte welkom. Er zal altijd
voldoende zijn.
We hopen op een gezellige en volle kerkzaal.
Heleen Broerse

TOT SLOT
Lied 425
Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden, tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord.
Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal,
door liefde gedreven, om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.
• Zegen
Orgelspel
**********************************************************
Meeleven
Mw. Kempe- van Gelder is in de afgelopen week verhuisd naar
Zorgcentrum St.Jacob ,Bosbeek , kamer 270 Glipper Dreef 209, 2104 WG
Heemstede.
We bidden voor Bets dat deze nieuwe omgeving een thuis mag worden. Wij
denken ook aan alle andere gemeenteleden die opgenomen zijn in
zorgcentra of die thuis verzorgd worden en afhankelijk zijn geworden van
hulp. Het moeten aanvaarden van hulp, het onder ogen moeten zien dat je
krachten niet meer terug komen is een moeilijk en verdrietig proces. Een
fase in je leven waarbij je soms ontdekt dat je niet meer goed weet waar je
de moed vandaan moet halen om alles te kunnen dragen. De psalmist zegt :
“De Heer is mijn herder, hij geeft mij nieuwe kracht, zijn stok en staf geven
mij moed” (Psalm 23) Laten we elkaar opdragen aan die bron van moed en
kracht!
Een warme groet, Gretha Bregman-Hoving
Bedankt
Het was bijzonder mijn 80ste verjaardag te kunnen vieren, dat stemt tot
dankbaarheid. De bloemen uit de kerk maakte daar deel van uit.
Ook namens Bep hartelijk dank, Wim Mels

te delen. Als u wilt zitten, mag u plaats nemen op de eerste rijen van het
middenvak.
• Vredegroet:
als we in de kring staan wensen we elkaar ‘de vrede van Christus’.
• Tafelgebed (1e deel)
V: We richten onze harten naar de HEER.
A: ZOALS BLOEMEN ZICH RICHTEN NAAR DE ZON.
V: God is licht.|
A: ER IS IN HEM GEEN SPOOR VAN DUISTERNIS.
V: Loof de HEER!
A: WIJ PRIJZEN ZIJN HEILIGE NAAM!
V: Wij danken U voor wie U was en bent en zijn zal:
liefdevol en trouw, genadig en rechtvaardig,
als een spoor van licht door alle tijden heen.
In het begin – de aarde was onherbergzaam en verlaten –
liet U de duisternis wijken voor het licht.
Toen het volk Israël door de woestijn trok,
ging U hen lichtend voor, als een vuur in de nacht.
Steeds weer, in alle seizoenen van ons leven, bent U ons licht en heil,
zoals David in zijn Psalmen bezong.
Voor Jezus, uw licht voor onze wereld, danken wij U,
voor wie Hij was en is en zijn zal, een lichtend voorbeeld voor ons allen.
Daarom, HEER onze God, stemmen wij met hart en ziel in met het
loflied van allen die getuigen van uw licht, in de hemel en op de aarde,
door U toe te zingen:
•

Lied 985: vers 1 en 3
1. Heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven
boven ons mensen: de naam van God de Heer!
Heilig, heilig, heilig, Schepper van de wereld,
mensen beneden zingen U ter eer!
3. Heilig, heilig, heilig, bron van alle leven,
bloemen en bomen en al wat adem heeft!
Heilig, heilig, heilig, Vader van ons allen,
eerste en laatste, U dankt al wat leeft!

• Tafelgebed (2e deel)
V: Goede God, wij danken U voor Jezus Christus,
want Hij is het die verzoening brengt voor onze zonden,
en niet alleen voor die van ons, maar voor de zonden van de hele wereld.
Hij gaat ons lichtend voor op de weg van ‘er zijn voor elkaar’,
tot het uiterste was Hij ons daarin tot voorbeeld, t
oen Hij in de nacht van de overlevering het brood genomen heeft,
daar de dankzegging over uitsprak, het gebroken heeft, aan zijn discipelen
gaf en zei:
‘Neemt en eet, dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Doet dit tot
mijn gedachtenis.’
Zo heeft Hij ook de beker genomen, daar de dankzegging over
uitgesproken, hem rondgegeven en gezegd:
‘Drinkt allen daaruit, deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed dat
voor u en voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Doet dit, zo
dikwijls u die drinkt, tot mijn gedachtenis’.
A: ZIJN DOOD GEDENKEN WIJ,
ZIJN OPSTANDING BELIJDEN WIJ,
ZIJN TOEKOMST VERWACHTEN WIJ.
MARANATHA!
• Gebed om de heilige Geest, aansluitend bidden we samen Onze Vader
Nu wij tot zijn gedachtenis rondom de tafel bijeen zijn,
komen wij tot U met dit brood en deze beker, en bidden U:
gedenk het offer van de Zoon van uw liefde en aanvaard onze lof en dank.
Kom met uw heilige Geest en verlicht ons leven.
Maak ons één met het lichaam van Christus zodat wij,
in Hem en door Hem, één zijn met alle mensen van toen en nu,
in de hemel en op de aarde, genodigd aan uw tafel.
Want zo wordt U gezegend, HEER onze God,
in de Naam van Jezus, die ons leerde bidden: Onze Vader
• We delen brood en wijn
V: We zullen wachten met eten tot iedereen een stukje brood heeft.
Bij het ronddelen van de wijn zal er ook druivensap zijn.
V: Het brood dat wij breken maakt ons één met het lichaam van Christus.

V: Laten wij eten en gedenken.
(Wijn inschenken)
V: De beker waarvoor wij God loven en danken maakt ons één met het
bloed van Christus..
•

Lied 834: vers 1, 2 en 3
1. Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht!
God, laat mij voor uw aangezicht,
geheel van U vervuld en rein,
naar lijf en ziel herboren zijn.
2. Schep, God, een nieuwe geest in mij,
een geest van licht, zo klaar als Gij;
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg die U behaagt.
3. Wees Gij de zon van mijn bestaan,
dan kan ik veilig verder gaan,
tot ik U zie, o eeuwig licht,
van aangezicht tot aangezicht.

• Dankgebed
Liefdevolle God, het was goed om in verbondenheid met U en met elkaar
brood en wijn te delen. Wij danken U dat wij geproefd hebben van uw
goedheid, dat wij in deze eenvoudige tekenen de dood van uw Zoon
mochten gedenken, zijn opstanding – en onze vergeving van zonden –
mochten vieren.
Wij danken U dat uw licht ons leven wil verlichten. Wilt U ons helpen
om wat wij hier beleefden, mee te nemen de komende week in. Dat we
niet alleen uitzien naar uw Koninkrijk van vrede en gerechtigheid, maar
dat we daar nu al aan werken, door licht te zijn voor elkaar en elkaars
leven te verlichten. In Jezus’ Naam. Amen.

