De collectes van zondag 3 november hebben opgebracht:
KiA Zending € 111,30; - Kerk € 77,60; - Gebouw € 60,40
Verkoop fair-trade artikelen
Vandaag nodigen wij u weer uit om na de dienst wat artikelen aan te
schaffen. Alvast hartelijk dank !
Vanmiddag Engelse koormuziek in onze kerk
Straks biedt onze kerk podium aan Engelse koormuziek. Dan verzorgt het
Amsterdams kamerkoor Cantus Valerius het tweede Zondagmiddagconcert
van dit seizoen met als titel ‘Engelse Componisten a capella’. Het koor gaat
muziek ten gehore brengen die velen in het hart zal raken. Engeland kent
immers een lange traditie van troostrijke koormuziek. Cantus Valerius zingt
werken als ‘Requiem’ van Herbert Howells, ‘Three Shakespeare Songs’ &
‘The Lover’s Ghost’ van Ralph Vaughan Williams,
‘Remember not, Lord, our offences’ van Henry Purcell,
‘Ave Verum’ van Philip Stopford,
‘Lux Aurumque’ van Eric Whitacre
en ‘Weep, o mine eyes’ van John Bennet.
Het concert begint om 14.30 uur; vanaf 14.00 uur
is de kerk open. De entree bedraagt 7,50 euro per
persoon; voor kinderen t/m 12 jaar is de toegang
gratis. De kaartverkoop is vanmiddag in de kerk. Een
seizoenkaart 2019/2020 voor deze en de volgende
twee concerten kost 20 euro.
Uit naam van de Commissie Zondagmiddagconcerten, Ben Broerse
De agenda voor de komende week:
Maandag
11-11 09.00 uur
Cie zondagmiddagconcerten
Woensdag
13-11 20.00 uur
Moderamen
Vrijdag
15-11 20.00 uur
"VoiceMail"
Zondag
17-11 10.00 uur
ds. A.J.O. van der Wal uit Hoofddorp

KERKBRIEF
Protestantse gemeente
te
Halfweg-Zwanenburg

Zondag, 10 november 2019
Voorganger
Ouderling van dienst
Organist
Beamer en Geluid
Kinderdienst
Oppasdienst
Collecte

10.00 uur

nr. 1630

: ds. A. Fox uit Amsterdam
: Leo Kranenburg
: Arjen de Jong
: Onno Bart
: aanwezig
: Cora Gerritse
: 1e Diaconie, 2e Collecte dorpskerken,
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 Leo Kranenburg (l.kranenburgq@quicknet.nl).
Kijk voor meer informatie op onze website: www.protestantsekerkhalfweg.nl

Dankdienst en Heilig Avondmaal
VOORBEREIDING
•
Orgelspel
• Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
•

Lied Psalm 85: 1, 3 en 4

• Inkeer, Bemoediging en Groet
• Gebed om ontferming
•

Glorialied: 713:1, 2 en 3

HET WOORD
• Gebed om de heilige Geest
• Kinderen gaan naar de kinderdienst
• 1e Bijbellezing: Haggai 1
•

Lied: Psalm 84: 1 en 3

• 2e Bijbellezing: Openbaring 21: 1-5
•

Lied : 766: 3

• Uitleg en verkondiging
•
Orgelspel
• de kinderen komen terug uit de kinderdienst
•
GEBEDEN EN GAVEN
• Dankgebed en voorbeden
• Collecte

Lied 981

Meeleven
Wij zijn stil en zoeken naar woorden bij het verdrietige bericht dat
Gerben de Fouw zondagavond 3 november is overleden in de leeftijd van
45 jaar. Wij bidden voor Jaap en Selma de Fouw, dat zij in deze en
komende dagen zich gedragen mogen weten door de tekst op de
rouwkaart: Gedragen door de kracht van Uw liefde. Wij denken ook aan
de kinderen van Gerben, Julian en Marit, dat zij lieve mensen om zich
heen mogen hebben die voor hen zorgen en hen helpen te leven zonder
vader. Wij bidden dat zij God zelf als hun vader en trooster mogen leren
kennen. Wij wensen goede vrienden en overige familie binnen en buiten
onze gemeente Gods troost en sterkte. Laten we als gemeente met gebed,
een bemoedigend woord of een arm om de schouder om allen heen staan
die Gerben zullen missen.
Wij leven mee met de familie van Mevr. Cornelia (Corrie) Taling-van
den Ban. Zij overleed op dinsdag 5 november in de leeftijd van 96 jaar
thuis. Wij wensen haar zoon Aad en overige familie sterkte en Gods
kracht in deze dagen van afscheid nemen. De afscheidsdienst
voorafgaand aan de begrafenis, geleid door kerkelijk werker en
familielid Esther Pierik, zal plaatsvinden op dinsdag 12 november om
11.00 uur in de aula op de begraafplaats te Zwanenburg. Er is
gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren op zondagmiddag 10
november (vandaag) in Uitvaartcentrum Dunweg te Zwanenburg van
14.00-14.45 uur. Na de begrafenis is er ook gelegenheid tot condoleren.
Anderen stonden deze week aan het open graf van broer en zwager of
werden herinnerd aan die keren dat zij een liefste moesten begraven. Ook
hen wensen wij Gods nabijheid en kracht.
We leven in deze dagen van oude woorden, woorden die ons willen
bemoedigen en oprichten:
“Alleen bij God vindt mijn ziel haar rust, Hij alleen is mijn rots en mijn
redding” (Psalm 62)
Met een sterktewens en zegenrijke groet, Gretha Bregman-Hoving
De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij:

Mevr. C. van Houwelingen i.v.m. haar 94ste verjaardag

• Psalm 136: 1, 4 en 11 (De nieuwe Psalmberijming, 2015)
1. Prijs de hoogverheven HEER,
4. Hij schiep sterren, zon en maan,
Hij is goed, geef Hem de eer!
wees de wegen die zij gaan.
Want zijn liefde blijft altijd,
Want zijn liefde blijft altijd,
Hij is trouw in eeuwigheid.
Hij is trouw in eeuwigheid.
11. Steeds heeft Hij aan ons gedacht,
ons bevrijd en hulp gebracht.
Want zijn liefde blijft altijd,
Hij is trouw in eeuwigheid.
• Dankgebed
Liefdevolle God, het was goed om in verbondenheid met U en met elkaar
brood en wijn te delen. Wij danken U dat wij geproefd hebben van uw
goedheid, dat wij in deze eenvoudige tekenen de dood van uw Zoon
mochten gedenken, zijn opstanding – en onze vergeving van zonden –
mochten vieren.
Wij danken U dat uw licht ons leven wil verlichten. Wilt U ons helpen om
wat wij hier beleefden, mee te nemen de komende week in. Dat we niet
alleen uitzien naar uw Koninkrijk van vrede en gerechtigheid, maar dat we
daar nu al aan werken, door licht te zijn voor elkaar en elkaars leven te
verlichten. In Jezus’ Naam. Amen.

• De diakenen maken de tafel gereed
De beamer gaat uit, het vervolg staat in de Kerkbrief uitgewerkt.
MAALTIJD VAN DE HEER
• Nodiging
Vandaag zullen wij, in navolging van velen die ons daarin al eeuwenlang
zijn voorgegaan, de maaltijd van de Heer vieren. De apostel Paulus
schreef in 1 Korintiërs 10: 16, 17 (BGT) het volgende:
‘16 Als wij als christenen bij elkaar komen, danken we God voor de beker
met wijn. En we delen samen het brood. Zo vormen we een eenheid met
elkaar. Het is een eenheid van mensen die bij Christus horen, en gered
worden dankzij zijn dood. 17 Samen vormen we één geheel, omdat we
samen van dat brood eten.’
Christus zelf nodigt ons uit om deel te nemen aan zijn Maaltijd. U bent
en jullie zijn van harte welkom. Laten we onze verbondenheid met Hem
en met elkaar uitdrukken door samen een kring te vormen en brood en
wijn te delen. Als u wilt zitten, mag u plaats nemen op de eerste rijen van
het middenvak.
• Vredegroet
Als we in de kring staan wensen we elkaar ‘de vrede van Christus’.

TOT SLOT
• Lied 425
Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden, tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord.
Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal,
door liefde gedreven, om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.
• Zegen
•

Orgelspel

• Tafelgebed (1e deel)
V: We richten onze harten naar de HEER.
A: ZOALS BLOEMEN ZICH RICHTEN NAAR DE ZON.
V: God is licht.
A: ER IS IN HEM GEEN SPOOR VAN DUISTERNIS.
V: Loof de HEER!
A: WIJ PRIJZEN ZIJN HEILIGE NAAM!
V: Wij danken U voor wie U was en bent en zijn zal:
liefdevol en trouw, genadig en rechtvaardig,
als een spoor van licht door alle tijden heen.
In het begin – de aarde was onherbergzaam en verlaten –
liet U de duisternis wijken voor het licht.

Toen het volk Israël door de woestijn trok,
ging U hen lichtend voor, als een vuur in de nacht.
Steeds weer, in alle seizoenen van ons leven, bent U ons licht en heil,
zoals David in zijn Psalmen bezong.
Voor Jezus, uw licht voor onze wereld, danken wij U,
voor wie Hij was en is en zijn zal, een lichtend voorbeeld voor ons allen.
Daarom, HEER onze God,
stemmen wij met hart en ziel in met het loflied van allen die getuigen van
uw licht,
in de hemel en op de aarde,
door U toe te zingen:
• Lied 985: 1 en 3
1. Heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven
boven ons mensen: de naam van God de Heer!
Heilig, heilig, heilig, Schepper van de wereld,
mensen beneden zingen U ter eer!
3. Heilig, heilig, heilig, bron van alle leven,
bloemen en bomen en al wat adem heeft!
Heilig, heilig, heilig, Vader van ons allen,
eerste en laatste, U dankt al wat leeft!
• Tafelgebed (2e deel)
V: Goede God, wij danken U voor Jezus Christus,
want Hij is het die verzoening brengt voor onze zonden,
en niet alleen voor die van ons, maar voor de zonden van de hele wereld.
Hij gaat ons lichtend voor op de weg van ‘er zijn voor elkaar’,
tot het uiterste was Hij ons daarin tot voorbeeld, toen Hij in de nacht van de
overlevering het brood genomen heeft, daar de dankzegging over uitsprak,
het gebroken heeft, aan zijn discipelen gaf en zei:
‘Neemt en eet, dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Doet dit tot
mijn gedachtenis.’

Zo heeft Hij ook de beker genomen, daar de dankzegging over
uitgesproken,
hem rondgegeven en gezegd:
‘Drinkt allen daaruit, deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed
dat voor u en voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden.
Doet dit, zo dikwijls u die drinkt, tot mijn gedachtenis’.
A: ZIJN DOOD GEDENKEN WIJ,
ZIJN OPSTANDING BELIJDEN WIJ,
ZIJN TOEKOMST VERWACHTEN WIJ.
MARANATHA!
• Gebed om de heilige Geest, aansluitend bidden we samen Onze Vader
Nu wij tot zijn gedachtenis rondom de tafel bijeen zijn,
komen wij tot U met dit brood en deze beker, en bidden U:
gedenk het offer van de Zoon van uw liefde en aanvaard onze
lof en dank.
Kom met uw heilige Geest en verlicht ons leven.
Maak ons één met het lichaam van Christus zodat wij,
in Hem en door Hem, één zijn met alle mensen van toen en nu,
in de hemel en op de aarde, genodigd aan uw tafel.
Want zo wordt U gezegend, HEER onze God,
in de Naam van Jezus, die ons leerde bidden: Onze Vader
• We delen brood en wijn
V: We zullen wachten met eten tot iedereen een stukje brood heeft.
Bij het ronddelen van de wijn zal er ook druivensap zijn.
V: Het brood dat wij breken maakt ons één met het lichaam van Christus.
V: Laten wij eten en gedenken.
V: De beker waarvoor wij God loven en danken maakt ons één met het
bloed van Christus.

