De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij:
Dhr. J. Malipaard i.v.m. zijn 94e verjaardag
Erik Oostwouder
De witte roos is voor Ilse en Henk Jan van ‘t Zand – Smit i.v.m. de geboorte van
hun dochter Nova
De collectes hebben zondag 8 september het volgende opgebracht:
KiA Zending - € 146,45 Kerk - € 92,50 Gebouw - € 82,67
Kosterswoning weer verhuurd
Recentelijk vroegen wij u gegadigden voor
de vrijgekomen voormalige kosterswoning. Thans kunnen wij u melden dat deze
weer verhuurd is. Peter Mendrik, vz Kerkrentmeesters
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Nieuws van de bazaarcommissie
Vandaag worden er aan de uitgang van de
kerk zakjes uitgedeeld. Het is de bedoeling dat u deze zakjes vult met wat
levensmiddelen en inlevert bij één van de commissieleden of volgende week in de
kerk. Wie van u wil voor de bazaar taart of koek bakken, of een lekkere pan
soep maken. Ook kunnen wij hulp gebruiken achter een van de stands.
U kunt zich opgeven bij één van de commissieleden.
Namens de bazaarcommissie, Margreet Smit.
Nieuw seizoen Zondagmiddagconcerten start 13 oktober
Nog even en dan beleeft seizoen 2019/2020 van de Zondagmiddagconcerten in
onze kerk een spetterende start. Want op 13 oktober geeft Trio C tot de Derde een
verrassend concert. Zij spelen onder andere Klezmer, ‘Joodse feestmuziek’
noemen zij het zelf. Het vrolijke 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 Kerkblad. Mogen we op u rekenen?
Voordeeltip: koop een seizoenkaart voor alle vier concerten en betaal 25 euro in
plaats van 30. En de kaart is overdraagbaar.
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.
5 april 2020 - Programma is nog niet bekend.
Namens de Commissie Zondagmiddagconcerten, Ben Broerse
Agenda voor de komende week
Maandag
16-09 20.00 uur
20.00 uur
Dinsdag
17-09 09.00 uur
Woensdag
Vrijdag
Zondag

18-09 20.00 uur
20-09 20.00 uur
22-09 10.00 uur

Kerkrentmeesters
Diaconie
Reisje gemeentediaconaat
Vertrek vanaf Eigen Haard
InterNos
VoiceMail
ds. A. v.d. Deijl, Hoofddorp

Zondag, 15 september 2019
Voorganger
Ouderling van dienst
Organist
Beamer en Geluid
Kinderdienst
Oppasdienst
Collecte

10.00 uur

nr. 1622

: Gretha Bregman - Hoving
: Heleen Broerse
: Hans Jütte
: Robert Reemer / Melissa Sieraad
: aanwezig
: Ellen en Marjolein Oostwouder
: 1e Diaconie, 2e Jeugdwerk JOP,
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.

* Wij zingen : Lied 837: 1 en 4
* Verkondiging
Orgelspel: Koraalvoorspel: Der Tag, der ist so freundenreich, J.S. Bach
IN AANVANG
* De klok luidt en het orgel wordt bespeeld door Hans Jütte
Echo-fantasie, J. Pz. Sweelinck
* Welkom
* Stilte en bemoediging
* Gebed van verootmoediging
* Woorden van geloof en leven

* Wij zingen Lied 287: 1, 2, 5
* Wij zingen Lied 887: 1 (3 x)
* Wij zingen Lied 887: 2 en 3
* Wij zingen: Lied 25: 2

ROND HET WOORD
* Gebed
* In gesprek met de kinderen
* Wij zingen: Wij gaan voor even uit elkaar

* Wij zingen: Lied 838: 1, 2, 3
* De kinderen komen terug
* Woorden bij het afscheid van Erik Oostwouder als diaken
GEBEDEN EN GAVEN
* Dankgebed, voorbeden, stilte, onze Vader
* Inzameling van gaven
* Wij zingen als slotlied: Lied 425
*Zegenbede
Uitleidend orgelspel Marche Solennelle, A. Mailly
*************************************************************
Meeleven
We leven mee met mw. Van Houwelingen die op het moment van schrijven
nog in het Spaarne Gasthuis verblijft. Er is goede hoop dat zij binnenkort
terug kan keren naar de Sparrenlaan.
Mw. Kranstauber werd onverwacht opgenomen in het Spaarne Gasthuis
met hartproblemen. Zij is in afwachting van een behandeling. We wensen
haar en haar man sterkte in deze dagen, dat zij zich beschermd mogen
weten door de Allerhoogste.
Jacques Stoffels werd in de afgelopen week enkele dagen opgenomen in het
ziekenhuis vanwege een bacteriële infectie. We zijn blij met hem en
Janneke dat hij de behandeling thuis mag voortzetten en wensen hem een
voorspoedig herstel en Gods zegen.
Wij feliciteren Henk Jan en Ilse van ’t Zand-Smit met de geboorte van Nova
Lou op 28 augustus. Nova is het zusje van Yara. Wij wensen het jonge
gezin alle geluk en zegen: dat Nova mag opgroeien tot vreugde van velen.
Waaronder natuurlijk ook grootouders Wim en Margreet Smit.
De ouders schreven op het geboortekaartje het volgende gedichtje dat ik
graag met u deel: ‘Je wordt ergens geboren en je keert je gezicht naar de Zon
Je wankelt en staat en waarheen je ook gaat, er is altijd die stralende bron..’

Ik wens u allen toe, hoe wankel u wellicht ook staat in het leven, dat u mag
ervaren dat de God van leven en licht, ook uw stralende bron wil zijn!
Allen een zegenrijke groet, Gretha Bregman-Hoving
* Bijbellezing: Lucas 15 :1-10 De zorg om wat verloren is

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

