De collectes hebben zondag 25 augustus het volgende opgebracht:
Diaconie € 88,05; Kerk € 71,70 en Gebouw € 57,75
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,
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?
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
Agenda voor de komende week
Maandag
02-09 09.00 uur
Vrijdag
04-09 20.00 uur
Zondag
08-09 10.00 uur

Schoonmaakploeg
InterNos
Ds. P.I.C. Terpstra uit Heemstede

Deze kerkbrief is gemaakt door Leo Kranenburg
Kijk voor meer informatie op onze website: www.protestantsekerkhalfweg.nl
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Thema: Mijn lief…
Zondag, 1 september 2019
Voorganger
Ouderling van dienst
Organist
Beamer / Geluid
Kinderdienst
Oppasdienst
Collecte

10.00 uur

nr. 1620

: Mevr. ds. F. Klaver uit Vijfhuizen
: Annelies Klokman
: Hans Jütte
: Rob Piso / Leo Bakker
: aanwezig
: Marianne Kromhout
: 1e Diaconie, 2e Missionair werk,
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.

Thema: Mijn lief…
VOORBEREIDING
•

Orgelspel: Preludium & Fuga, D. Buxtehude

• Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
•

Lied 215

• Stilte, Bemoediging en Groet
• Kyriegebed met na elke bede gezongen “Heer ontferm U”(wijze NLB 301f)
•
HET WOORD
• Gebed

Glorialied 305

• De kinderen gaan naar de kinderdienst
• Lezing: Markus 12, 28-34
Lied 791: 1, 2 en 3
• Lezing: Hooglied 2
• Uitleg en Verkondiging
Meditatief Orgelspel: Cantilena, J. Rheinberger
Lied 825: 1, 3, 4 en 5
• De kinderen komen terug uit de kinderdienst
GEBEDEN EN GAVEN
• Dankgebed, voorbeden met na elke bede zingen 586a
• Stil gebed, Onze Vader
• Collecte
TOT SLOT
•

Lied 416

• Uitzending en Zegen
•

Heer, wijs mij uw weg en leid mij als een kind
Dat heel de levensweg slechts in U richting vindt
Als mij de moed ontbreekt om door te gaan
Troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan.
(Lied 420 Hemelhoog)

Allen een goede en gezegende week gewenst! Gretha Bregman-Hoving
Lied 791: 4 en 5

•

Meeleven
Mw. Reijnhout werd afgelopen week enkele dagen opgenomen in het
ziekenhuis. Een tegenvaller die het revalidatieproces vertraagt. Inmiddels
is ze weer terug in de Janskliniek (Ridderstraat 32,2011 RS Haarlem
Kamer H1072). We willen voor haar bidden dat zij nieuwe moed en
kracht ontvangt en dat er uitzicht komt op herstel én terugkeer naar
Zwanenburg.
Dhr. Gerben de Fouw is revaliderende in het OLVG-West (Jan
Tooropstraat 164,1061 AE Amsterdam) We wensen hem daarbij van
harte sterkte toe en bidden dat hij mag ervaren dat God hem in alles nabij
is.
Graag deel ik met u een lied, dat een ieder onder ons mag bemoedigen:

Orgelspel

De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij:
Mevr. E.H. Kempe - van Gelder
Kosterswoning beschikbaar
Binnenkort komt de voormalige kosterswoning weer beschikbaar om
opnieuw te verhuren. Het betreft een bovenwoning met gebruik van de
tuin. De keuken heeft inbouwapparatuur. Dit is een prima woning voor
starters.
Ook de pastorie is nog, tot de aanstelling van de nieuwe predikant,
tijdelijk te huur. Contactpersoon is ondergetekende, bereikbaar op
telefoonnummer 0642970143
Namens de kerkrentmeesters, Peter Mendrik, vz
Verkoop van fair-trade artikelen op 8 september a.s.
Volgende week is het weer zover. De vakantietijd is voorbij. Ook de
verkoop van artikelen door eerlijke handel verkregen gaat weer
beginnen. We ontmoeten u graag bij onze verkooptafel.
Met vriendelijke groeten, Adrie Mendrik

