Oecumenische ontmoetingsdag: Kijken over muren heen.
Kennismaking met het leven van en de hulp aan (ex-)gedetineerden in NoordHolland
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 kunt u kennis maken met het werk van
geestelijk verzorgers en vrijwilligers en krijgt 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 gevangen. Daarover vertellen we u meer.
Aanmelden kan via onze website: https://www.oecumenischplatformnh.nl/contact.
Geloof in de publieke ruimte - prof. dr. Erik Borgman
Datum: dinsdag 15 oktober 2019, 20.00 uur
Locatie: De Schutse Protestantse Gemeente Uithoorn
Het is niet best gesteld met het imago van godsdienst in Nederland. De
ontkerkelijking zet geleidelijk aan door, maar bovenal is in de publieke ruimte
weinig begrip of aandacht voor wat gelovigen beweegt. Kerken zijn nog steeds
grote maatschappelijke organisaties, maar ze worden in Nederland, anders dan in
andere Europese landen, nauwelijks als serieuze gesprekspartners gezien in het
maatschappelijk debat . Godsdienst wordt al snel verbonden met een intolerante,
anderen uitsluitende visie, en er lijkt weinig besef van de belangrijke bijdrage die
het christelijk geloof in verleden en heden heeft geleverd aan de maatschappij .
Christenen hebben soms de neiging het publieke debat maar te laten voor wat het
is en zich binnen de eigen kring terug te trekken. Erik Borgman is een theoloog die
daar geen last van heeft , maar geregeld het publieke debat opzoekt om binnen en
buiten de kerk heersende opinies ter discussie te stellen . Daarbij is hij steeds op
zoek naar het uitdragen van wat het wezen van het christelijk geloof is, zonder
opsmuk , niet met het oog op directe invloed of resultaat, maar omdat het goed en
waar is. Hoe je met dat geloof in de publieke ruimte zou kunnen staan, daarover
gaat hij met ons in gesprek .
‘De dag dat God tien jaar werd’, voorstelling Kees van der Zwaard toneelmaker en predikant - op 17 oktober in Aalsmeer
‘De dag dat God 10 jaar werd’ vertelt het verhaal van Kees, 10 jaar, die uit een
protestants nest komt. Kees zit op de School met den Bijbel. Zijn hoofd zit vol
verhalen, en bezorgdheid over de wereld. De wereld, die hij natuurlijk wil redden.
Kees droomt van een wereld die klopt. En over zichzelf als held. Tot zijn vader
zegt: dromen zijn niet rendabel. Hoe overleeft het kind tussen droom en realiteit?
Plaats: Doopsgezinde kerk aan de Zijdstraat 55, Aalsmeer (centrum). Parkeren kan
op het nabij gelegen Praamplein.
Tijd: Koffie/thee vanaf 19.30 uur; voorstelling vanaf 20 uur.
Kaarten: te koop bij de kerk, € 5,- per stuk, inclusief koffie/thee.
Meer informatie: www.dgaalsmeer.nl.
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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.

OP EN OVER DE DREMPEL
Orgelspel
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
Openingslied 632, Dit is de dag...
Gebed van toenadering/bezinningstekst (van Marinus van den Berg)
Elke dag is een uitnodiging
om je te verwonderen
over zoveel goeds in anderen,
over zoveel verlangen naar liefde.
Elke dag is een uitnodiging
om tijd te nemen voor zorg,
om aandachtig te leven.
Elke dag is een uitnodiging
om jezelf te oefenen
in waardering voor het leven,
in waardering voor je kunnen.
Elke dag is een uitnodiging
om elkaar te bemoedigen,
om te bouwen aan een wereld van liefde.
Elke dag is een uitnodiging
om zin te geven aan dit leven.
Lied: 216, Dit is een morgen
ROND HET WOORD
Inleiding op de dienst
Gezongen gebed bij de opening van het Woord
Lied 647, Voor mensen die naamloos...
Kinderen gaan naar de kinderdienst

Collecte Werelddiaconaat zondag 13 oktober a.s.
In de sloppenwijken van Bogotá, Colombia, komen jongeren heel
gemakkelijk in aanraking met drugs en zware criminaliteit. Kerk in Actie
zet hen met een ambitieus project op een ander spoor door een
kookschool op te starten waar kansarme jongeren een opleiding tot kok
kunnen volgen. Anderen worden geholpen om zelf een kleinschalig
eethuis te beginnen. De kookschool draagt hiermee bij aan het
belangrijke proces van vrede en verzoening.
Daar is volgende week zondag de collecte voor.
Met de opbrengst van die collecte steunt Kerk in Actie het werk voor
jongeren in Colombia en andere werelddiaconale projecten.
Spaardoosjes
Ook worden volgende week zondag tijdens de kerkdienst weer de
spaardoosjes ten behoeve van het werelddiaconaat opgehaald.
Dus nemen jullie de volle spaardoosjes mee?
Er zullen dan bij de uitgang weer nieuwe spaardoosjes uitgedeeld
worden.
Helpen jullie mee bij te dragen aan een mooie opbrengst voor dit doel
volgende week zondag? Alvast hartelijk dank voor jullie bijdrage.
Petra Mendrik, ZWO-commissie
Incasso van de Kerkbalans
Helaas is er een fout opgetreden bij de incasso van de Kerkbalans voor
de maand september. Als u een incassomachtiging heeft afgegeven en u
een afschrijving in september zou hebben, dan is uw toezegging dus niet
afgeschreven. Begin van de week ontvangt u een brief van mij hoe we dit
kunnen oplossen. Alvast excuses voor het ongemak,
Cora Gerritse
De agenda voor de komende week:
Woensdag
09-10 20.00 uur
Vrijdag
11-10 20.00 uur
Zondag
13-10 10.00 uur
Zondag
13-10 11.00 uur

Moderamen
VoiceMail
ds. W. Zaagsma uit Hillegom
De WOB Winkel is aanwezig

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

Joodse feestmuziek in onze kerk
Volgende week zondag beleeft seizoen 2019/2020 van de Zondagmiddagconcerten in onze kerk een spetterende start, want dan geeft Trio C tot de
Derde een bijzonder concert. Dit concert begint om 14.30 uur. De entree
bedraagt zoals gebruikelijk 7,50 euro incl. drankje; kinderen t/m 12 jaar
komen gratis binnen. Een seizoenkaart voor vier concerten kost 25 euro.
De drie musici Caspar Terra (klarinet), Carel den Hertog (viool) en Coos
Lettink (accordeon) vormen samen het Trio C tot de Derde. Zij spelen
klezmer, maar wat is dat voor muziekstijl? Wikipedia geeft uitsluitsel: ‘De
Jiddische benaming klezmer vindt zijn oorsprong in twee Oudhebreeuwse
woorden: kley (werktuig) en zemer (musiceren). Het woord klezmer
(meervoud: klezmorim) werd oorspronkelijk in de Joodse cultuur in OostEuropa gebruikt als aanduiding voor een muzikant die de instrumentale
bruiloftsmuziek speelde. Op de Joodse bruiloften, die meestal meerdere
dagen duurden, speelden de klezmorim/klezmermuzikanten naast veel
dansmuziek ook rituele muziek voor bij de huwelijksceremonie en
luistermuziek voor bij de maaltijd.’
De leden van de Commissie Zondagmiddagconcerten verwelkomen u 13
oktober graag in onze kerk. Het belooft een vrolijke boel te worden. Mogen
we weer op u rekenen?
Namens de Commissie Zondagmiddagconcerten, Ben Broerse

Eerste lezing: Leviticus 25: 8 – 16 (over het jubeljaar)
Zingen (Zingenderwijs 4, t: Geertje de Vries, m. LB 657)
1. Als mensen leren geven
en delen met elkaar,
dan vieren wij het leven
en wordt de vrede waar.
Als mensen durven dromen
van het beloofde land
dan kan er liefde komen,
gaan mensen hand in hand.
3. Laat onze oren horen,
laat onze ogen zien:
Het goeds waarvan wij dromen,
het is er al misschien.
Als wij aan vrede werken
met hand en hart en mond,
dan zul je dat gaan merken
de hele wereld rond.
Tweede lezing: Lucas 4: 14 – 21 (nogmaals het jubeljaar)
Lied: 362, Hij die gesproken heeft…
Preek
Orgelspel Trumpet voluntry, Henry Her(r)on (1730 – 1795)
Lied: 1001, De Wijze woorden
De kinderen komen terug

GEBEDEN EN GAVEN
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Collecte

OP WEG MET DE ZEGEN
Slotlied, Ga dan op weg
(t: Jacqueline Roelofs, m: 868, Lof zij de Heer (uit haar bundel ‘Scheppende Kracht’)

Ga dan op weg
naar een toekomst van vreugde en vrede.
Zoek reisgenoten om samen die weg te betreden.
En valt het zwaar, steun en bemoedig elkaar.
Liefde verlicht dan je schreden.

We leven mee met dhr. en mw. van Andel-Thomas. Meneer van Andel is
herstellend van een operatie aan de pols en zijn vrouw ondergaat momenteel
verschillende onderzoeken in verband met benauwdheidsklachten. Wij
wensen hen samen beterschap, moed en zegen.
Ook voor anderen die thuis of elders verzorgd worden, herstellend zijn of
wachten op uitslagen, een sterktewens en het vertrouwen dat God er is en je
nabij blijft!
Een warme groet, Gretha Bregman-Hoving

Ga dan op weg om
je eigen geluk uit te delen.
Zo kunnen wij wat gebroken was, liefdevol helen.
Geen hongersnood: wij delen samen ons brood.
Er zal genoeg zijn voor velen.
Ga dan op weg,
deel je dromen, je hoop, je verhalen.
Geef elkaar kracht om, op zoek naar nieuw land, niet te falen.
Als wij dat doen, blijft onderweg 't visioen
liefde en warmte uitstralen.
Zegen, gemeente: ‘Amen’
Orgelspel Trumpet voluntry, Jeremiah Clarke (±1674 -1707).
*************************************************************
De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden
bij:
Dhr. G.C. Mastenbroek
Meeleven
Wij willen, mw. Tangenberg-Dol en haar kinderen en kleinkinderen,
omringen met gebed, nu we met hen onder ogen moeten zien dat het aardse
leven losgelaten moet worden. Dat er het vertrouwen mag zijn dat de
Godswoorden die al een leven lang meegaan juist in deze uren hoop en
kracht geven.
Mij kwamen boven enkele woorden uit een kinderlied: “Je hoeft niet bang
te zijn, al doven lichten uit, God is er en Hij blijft als jij je ogen sluit”
(naar lied 430 Hemelhoog)

Doopdienst 13 oktober Zeemanshuis
In een bijzondere dienst in het Zeemanshuis in Amsterdam zullen op 13
oktober om 13.30 uur Yara Louise van 't Zand en Nova Lou van ’t Zand,
dochters van Henk Jan van ’t Zand en Ilse Marleen Smit-van ’t Zand én
kleindochters van Wim en Margreet Smit, gedoopt worden. De voorganger
in deze dienst is ds. Leon Rasser. Ds. Rasser ging ook voor in de
trouwdienst van de doopouders. Als ouderling van dienst zal Leo
Kranenburg aanwezig zijn.
Gemeenteleden zijn van harte welkom om deze dienst bij te wonen.
Het adres van het Zeemanshuis is: Radarweg 32, 1042 AA Amsterdam

Bedankt!
Hartelijk dank voor de bloemen, de vele kaarten en telefoontjes die ik de
afgelopen weken heb ontvangen. Het heeft ons goed gedaan.
Jacques Stoffels

