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
Uitnodiging boekpresentatie kinderboek Marijke Gehrels
De afgelopen tijd heb ik een humoristisch kinderboek geschreven, over
twee meisjes die een detectivebureau beginnen. Het verhaal speelt in
Zwanenburg, en de meisjes gaan ook een keer naar de kerk (alles niet bij
name genoemd). In oktober, de christelijke kinderboekenmaand, wordt het
uitgegeven door uitgeverij Vuurbaak, met tekeningen van Marijke ten Cate.
Van harte aanbevolen! Het is te vinden in de christelijke boekenwinkels,
maar ook te bestellen bij uitgeverij Vuurbaak.
Op zaterdag 5 oktober 2019 mag ik een boekpresentatie houden in de kerk
waar ik werk als pastoraal werker, de Ontmoetingskerk in Rijsenhout, Werf
2. Het begint om 15.00 u. en duurt ongeveer een uur. U bent van harte
welkom! Hartelijke groet, Marijke Gehrels
De agenda voor de komende week:
Woensdag
25-09 20.00 uur
Kerkenraad
Vrijdag
27-09 20.00 uur
VoiceMail
Zondag
29-09 10.00 uur
mevr. drs. Marijke Gehrels
Deze Kerkbrief is gemaakt door Cora Gerritse (cora.gerritse@quicknet.nl).
Volgende week verzorgt Leo Kranenburg, l.kranenburgq@quicknet.nl, de Kerkbrief.
Kijk voor meer informatie op onze website: www.protestantsekerkhalfweg.nl
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: 1e Diaconie, 2e Vredesweek,
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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.

VOORBEREIDING
Orgelspel
Welkom door de ouderling van dienst
Beginpsalm: Lied 121
Moment van stilte
Bemoediging en groet
Kyrië
Glorialied: Lied 713
ROND HET WOORD
Gebed om de Heilige Geest
De kinderen gaan naar de kinderdienst
Schriftlezing: Amos 8: 4 – 7
Zingen: Lied 1010
Schriftlezing: Lucas 16: 1 – 9
Zingen: Lied 1001
Uitleg en Verkondiging
Orgelspel
Zingen: Lied 1005
De kinderen komen terug
GEBEDEN EN GAVEN
Voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Inzameling van gaven
Slotlied: Lied 418
Wegzending en zegen
Orgelspel

*************************************************************
De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij:
Dhr. J. Strackké i.v.m. zijn 85e verjaardag
De witte roos is voor Nienke Broerse en Christel Dierckx i.v.m. de geboorte
van hun zoon Sam, kleinzoon van Heleen en Ben Broerse.

Meeleven
Wat was het een fijne ontmoeting de vorige zondag: in de dienst, bij de
koffie en de lunch.
Men zegt een goed begin is het halve werk…… Maar laat het vooral een
begin zijn van een seizoen vol ontmoetingen binnen en buiten de kerk, met
elkaar en God!
We leven mee met mw. van Houwelingen die, als alles volgens plan is
gegaan, vrijdag is thuisgekomen uit het ziekenhuis. We bidden voor haar
dat ze naast alle beschikbare hulp alle moed en kracht mag ontvangen om
weer zelfstandig te wonen aan de Sparrenlaan.
Dhr. Jacques Stoffels mocht ook weer thuiskeren uit het ziekenhuis. Er
volgen nog onderzoeken en hij zal verder thuis moeten herstellen. We
wensen hem beterschap en sterkte en Gods zegen.
Mw. Kranstauber–v.d. Broek werd na een geslaagde dotterbehandeling
ontslagen uit het ziekenhuis. Zij en haar man zijn dankbaar, ook voor alle
kaarten en telefoontjes die zij ontvingen. Het doet hen goed te ervaren dat
velen met hen meeleven. We wensen haar en haar man toe dat het herstel
thuis voorspoedig mag gaan en ze binnenkort weer in het midden van de
gemeente kunnen zijn.
Wij denken ook aan anderen die leven met een ziek lijf of een zwaar
gemoed, die revaliderende zijn, of zijn opgenomen in verpleeghuizen.
Jezus zegt: “ Ik ben het licht voor de wereld”. Ik wens u allen toe dat u mag
ervaren dat hoe donker uw wereld ook is, er straaltjes van licht zijn zodat u
zicht houdt op Hem!
Een warme groet! Gretha Bregman-Hoving
Kerkdienst 20 oktober
Op het dienstrooster stond voor 20 oktober een Oecumenische dienst in de
Rooms-katholieke kerk gepland. Door bijzondere omstandigheden kan deze
dienst niet doorgaan. In plaats daarvan wordt er op 20 oktober een gewone
dienst in onze kerk gehouden waarin mevr. ds. F. Klaver uit Vijfhuizen zal
voorgaan.
Namens de kerkenraad en met vriendelijke groet, Leo Kranenburg
De collectes hebben zondag 15 september het volgende opgebracht:
Diaconie - € 143,20 Jeugdwerk JOP - € 134,55 Gebouw - € 101,45

