Herdenking Schipholbrand zaterdag 26 oktober
Het is een zinvolle traditie, ontdekten we vorige jaren: de jaarlijkse
herdenking van de Schipholbrand. Voor veel nabestaanden en overlevenden
is het nog steeds niet voorbij, in hun hart en hoofd. Daarom doen onder
andere de Haarlemmermeerse kerken mee in die herdenking, dit jaar op
zaterdag 26 oktober.
Op die dag in 2005 ging ’s avonds laat in het cellencomplex op SchipholOost het brandalarm af. Er vielen elf doden. Het gebouw is inmiddels
verplaatst naar Schiphol-West, maar vlakbij de oude plek staat een klein
monument achter Breguetlaan 67 tegenover de Shellpomp in Oude Meer.
Daar is om 19.00 uur de sobere herdenking, ongeveer een half uur.
Hoogtepunt is het noemen van de elf namen van de slachtoffers met een
kaars en bloem. Protestkoor Morrend Volk werkt weer mee. Voor alle
informatie zie vluchtelingenhaarlemmermeer.nl.
Wie erbij wil zijn nodigen we uit om bloemen mee te nemen.
Platform vluchtelingen Haarlemmermeer

KERKBRIEF
Protestantse gemeente
te
Halfweg-Zwanenburg

De agenda voor de komende week:
Maandag
21-10 20.00 uur
Kerkrentmeesters
Zondag
27-10 10.00 uur
ds. D. van Arkel, Castricum

Zondag, 20 oktober 2019
Voorganger
Ouderling van dienst
Organist
Beamer / Geluid
Kinderdienst
Oppasdienst
Collecte

10.00 uur

nr. 1627

: ds. Fieke Klaver
: Heleen Broerse
: Dick Meijer
: Rob Piso / Wim Smit
: aanwezig
: Cora Gerritse
: 1e Raad van Kerken, 2e Kerk,
3e Kerkgebouw

Na de dienst zijn we van harte welkom in de kerkzaal voor een kop
koffie, thee of een glas limonade.
Deze Kerkbrief is gemaakt door Cora Gerritse (cora.gerritse@quicknet.nl).
Kijk voor meer informatie op onze website: www.protestantsekerkhalfweg.nl

Wilt u gedurende de dienst uw mobiele telefoon uitzetten i.v.m. storing
aan de geluidsinstallatie.

Thema: Een nieuwe kans…
VOORBEREIDING
Orgelspel
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
Lied 217: 1, 2, 3
Inkeer, Bemoediging en Groet
Kyriëgebed met na elke bede gezongen:

Glorialied Lied 217: 4, 5
HET WOORD
Gebed om de heilige Geest
Kinderen gaan naar de kinderdienst
1e Lezing: Jesaja 43: 16 – 21
Lied 809: Blijf niet staren (3x)

e

2 Lezing: Marcus 2: 1 – 12
Lied 338m: Halleluja (2x)

De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden
bij:
Mevr. A.H. Oldenburg-de Fouw
Meeleven
Mevr. Taling-v.d. Ban is al enkele maanden aan bed gebonden en
wordt liefdevol thuis verzorgd. We bidden dat zij in deze moeilijke
dagen van afnemende krachten mag ervaren dat God haar hulp en
sterkte is.
Mevr. De Ruiter-de Fouw verblijft de komende periode in
Verpleeghuis Zuiderhout, Beelslaan 9, 2012 PK Haarlem. Het is
moeilijk om niet in de vertrouwde omgeving van Zwanenburg te zijn
maar het is ook fijn dat zij in Haarlem met zorg omringd wordt. We
wensen haar en de kinderen sterkte en Gods zegenende nabijheid.
Anderen niet bij naam genoemd, die onderzoeken en behandelingen
ondergaan en zij die al langer leven met ziekte, zorgen en gemis,
dragen wij op in onze gebeden. Wij wensen ook hen Gods sterkte en
de ervaring van de dichter van psalm 121 die schreef:
“Uw wankele voeten zet hij vast, als gij geen uitkomst ziet: uw
wachter sluimert niet!” ( Psalm 121, berijmd)

Uitleg en verkondiging
Orgelspel

Allen een hartelijke groet, Gretha Bregman-Hoving

Lied 833: Neem mij aan (3x)
De kinderen komen terug uit de kinderdienst

De collectes van zondag 13 oktober hebben opgebracht:
KiA Werelddiaconaat
€ 209,10
Spaardoosjes Werelddiaconaat
€ 241,35
Kerk
€ 99,95
Gebouw
€ 76,20

GEBEDEN EN GAVEN
Dankgebed en voorbeden

- met na elke bede zingen Lied 368g:
Adem van God, vernieuw ons bestaan

Stil gebed, Onze Vader
Collecte
Foto moment doop van Yara en Nova van ’t Zand
Ophangen doopschelpen
TOT SLOT
Lied 657
Uitzending en Zegen
Orgelspel.

