Kijk voor meer informatie op onze website: www.protestantsekerkhalfweg.nl

Nieuws van de bazaarcommissie.
Op zaterdag 5 oktober zal de bazaar gehouden worden van 10.00 tot 16.00
uur.
Als u nog een tasje met levensmiddelen voor ons hebt wilt u deze dan voor
dinsdag 9.30 uur inleveren.
Dinsdag 1 oktober willen wij om 9.30 uur de tasjes klaarmaken in de
koffieruimte van de kerk.
Woensdag 2 oktober vanaf 9.30 uur gaan wij de kerkzaal leegmaken en het
podium afplakken.
Donderdag 3 oktober vanaf 9.00 uur willen wij de tafels klaarzetten en de
spullen naar binnen brengen.
Vrijdag 4 oktober om 9.00 uur willen wij eerst de fruitbakjes maken en
aansluitend de zalen inrichten.
Bij al deze activiteiten kunnen wij uw hulp goed gebruiken.
De bazaarcommissie hoopt op een goede opkomst en wenst u allen 5
oktober een gezellige bazaardag toe.
Namens de bazaarcommissie:
Margreet Smit
Oecumenische ontmoetingsdag: Kijken over muren heen.
Kennismaking met het leven van en de hulp aan (ex-)gedetineerden in
Noord-Holland
Vrijdag 11 oktober 2019: 11.00 – 15.00 uur. Ontvangst vanaf 10.30 uur
Christelijk Gereformeerde Kerk Westzaan, J.J. Allanstraat 185, Westzaan.
Tijdens de provinciale ontmoetingsdag willen we u kennis laten maken met
het werk van geestelijk verzorgers en vrijwilligers en geven we u een
inkijkje in het leven van gedetineerden en hun familieleden.
U kunt zelf als persoon of kerk ook een bijdrage leveren aan de zorg voor
gevangenen. Hoe dat zit? Daarover vertellen we u meer.
Aanmelden kan via onze website: https://www.oecumenischplatformnh.nl/contact.
Op de website vindt u het uitgebreide programma.

De agenda voor de komende week:
Maandag
30-09 20.00 uur
Cie Zondagmiddagconcerten
Dinsdag
01-10 19.30 uur
Groot Wijkberaad
Woensdag
02-10 20.00 uur
InterNos
Zaterdag
05-10 10.00 uur
Bazaar
Zondag
06-10 10.00 uur
Ds. R. Wattel uit Hoofddorp
Deze Kerkbrief is gemaakt door Leo Kranenburg (l.kranenburgq@quicknet.nl).
Volgende week verzorgt Cora Gerritse (cora.gerritse@quicknet.nl) de Kerkbrief
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Ouderling van dienst
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: Mevr. drs. Marijke Gehrels
: Gerda Adolf
: Dick Meijer
: Onno Bart
: aanwezig
: Collen Dhliwayo en Ria Bakker
: 1e KIA werelddiaconaat, 2e Kerk,
3e Kerkgebouw

Na de dienst zijn we van harte welkom in de kerkzaal voor een kop
koffie, thee of een glas limonade.

VOORBEREIDING
Orgelspel
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
Aanvangslied 92: 1, 2 en 7
Waarlijk, dit is rechtvaardig
Stil gebed, bemoediging en groet
Kyriëgebed
Glorialied: 825: 1 en 5
De wereld is van Hem vervuld
HET WOORD
Gebed om de Heilige Geest
Kinderen gaan naar de kinderdienst; kinderlied: 806
Zomaar te gaan met een stok in je hand
Bijbellezing Psalm 121
Lied 121
Ik sla mijn ogen op en zie
Uitleg en verkondiging
Orgelspel
Lied 801: 1, 2, 5, 7, 8
Door de nacht van strijd en zorgen
De kinderen komen terug
GEBEDEN EN GAVEN
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Collecte
TOT SLOT
Slotlied 416
Ga met God en Hij zal met je zijn

Meeleven
Op het moment van schrijven zijn er mij geen gemeenteleden bekend die
zijn opgenomen in het ziekenhuis. Wel zijn er onder ons die thuis of in
een verpleeghuis verzorgd worden. We wensen hen, hun naasten en zij
die zorgtaken op zich genomen hebben van harte sterkte en zegen op de
weg die zij gaan.
Ook zijn er gemeenteleden die onderzoeken en behandelingen ondergaan
of wachten op uitslagen. Wij bidden dat zij rust mogen ontvangen in
hoofd en hart!
Graag deel ik met u enkele woorden uit het oude lied van Johannes de
Heer:
“Ga niet alleen door ’t leven, die last is u te zwaar…
daar is zo veel te klagen , daar is zoveel geweên
en zoveel leed te dragen, ga niet alleen…”
Samen als gemeente, samen met God een goede week gewenst!
Gretha Bregman-Hoving
De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij:
Mevr. A. Verbeek-van Beem i.v.m. haar 92ste verjaardag
Dhr. en mevr. L. Bakker-de Vente i.v.m. hun 40 jarig huwelijk
Collecte Kerk in Actie - Zorg voor kwetsbare ouderen in Moldavië
(Werelddiaconaat)
Op 1 oktober is het Internationale Ouderendag. Daarom staat de zorg
voor ouderen centraal in de collecte op zondag 29 september. In
Moldavië, het armste land van Europa, staan zieke en kwetsbare ouderen
er helemaal alleen voor. De zorg die ze zo hard nodig hebben, is niet
voorhanden.
Met steun van Kerk in Actie biedt de organisatie Home Care thuiszorg
en ondersteunt mantelzorgers. Ze zorgen voor medische hulpmiddelen en
komen op voor de rechten van ouderen.
Jaarlĳks ontvangen 200 ouderen liefdevolle thuiszorg en worden
vrĳwilligers en professionals getraind in het bieden van zorg op maat.
Met de opbrengst van deze collecte steunt Kerk in Actie het werk voor
ouderen in Moldavië en andere werelddiaconale projecten.
Met vriendelijke groet namens de ZWO-commissie, Ellen Oostwouder
De collectes hebben zondag 22 september het volgende opgebracht:
Diaconie € 93,60, Vredeswerk € 95,25 en Gebouw € 64,92.

Zegen
Orgelspel

