Begrotingen 2020
De begrotingen 2020 van de diaconie en de kerkrentmeesters zijn in de kerkenraad
van 20 november voorlopig vastgesteld. In de gemeentevergadering van
vanmorgen worden de begrotingen toegelicht. Vanaf heden t/m vrijdag 6 december
wordt u, als gemeentelid, in de gelegenheid gesteld te reageren op deze
begrotingen. De begrotingen liggen vandaag ter inzage in de koffieruimte en de
opstellers zijn daarbij aanwezig voor uw vragen of opmerkingen. Voor
belangstellenden wordt er een exemplaar van het verkort overzicht met toelichting
uitgereikt. Ook kan een kopie van de volledige begrotingen worden aangevraagd.
Op 8 december zal de kerkenraad de begrotingen vaststellen.
De begrotingen liggen deze week ook ter inzage op de volgende adressen:
Diaconie: Houtrijkstraat 5, tel.020-4975837; Kerkrentmeesters: Marga
Klompelaan 78 te Amsterdam, tel.020-3585499 en Van Meeuwenstraat 14 te
Spaarndam, tel. 023-5383206. Namens de kerkenraad, Peter Mendrik
Protestants Koopvaardijwerk Amsterdam
Kerst is een feest dat mensen graag met familie vieren. Niet iedereen is echter in
de gelegenheid om thuis te zijn. Dit geldt in het bijzonder voor zeevarenden. Hun
werk op zee is zwaar, veelal eentonig en niet zonder gevaar. Voor velen geldt dat
de beloning maar matig is. Het moeilijkste van het varende bestaan is echter de
eenzaamheid en heimwee. Dat geldt zeker voor de kerstdagen. De mensen van het
Protestants Koopvaardijwerk Amsterdam proberen zeevarenden een hart onder de
riem te steken door een kerstfeest te organiseren in het zeemanshuis. Op de
schepen die vlak voor kerst uit Amsterdam vertrekken, worden kerstpakketten
gebracht. Naast wat lekkernijen bevat deze o.a. een mooie kaart met een
kerstboodschap. Bijzonder blij is men ieder jaar met de SIM-kaart. Hiermee is men
in staat om met een mobiele telefoon een beeldverbinding te maken met
familieleden en vrienden. Om in 2019 weer honderden zeevarenden een feestelijk
kerstfeest te bezorgen, willen wij om uw hulp vragen. Zo kunt u met een bedrag
van 7,50 EUR iemand al zo’n 8 uur van het internet gebruik laten maken. Een
grotere donatie is natuurlijk meer dan welkom.
Wilt u bijdragen? Dan kunt een gift overmaken op banknummer NL13 INGB 0000
3463 67 t.n.v. het Protestants Koopvaardijwerk Amsterdam. Wij beseffen dat niet
iedereen de mogelijkheid heeft aan deze oproep gehoor te geven. Wij hopen dan
dat u met uw gedachten en mogelijk in gebed bij de zeevarenden wilt zijn.
Met vr.groet, ds. Leon Rasser, koopvaardijpredikant Amsterdam/Noordzeekanaal
De agenda voor de komende week:
Maandag
02-12 20.00 uur
Beroepingscommissie
Dinsdag
03-12 19.30 uur
Raad v.Kerken: Tijd voor een goed verhaal
Woensdag
04-12 20.00 uur
Inter Nos
Zondag
08-12 10.00 uur
mevr. ds. N. van Voornveld, 2e Advent
11.15 uur
Kerkenraad
Deze kerkbrief is gemaakt door Cora Gerritse.

KERKBRIEF
Protestantse gemeente
te
Halfweg-Zwanenburg

1e Advent
Zondag, 1 december 2019
Voorganger
Ouderling van dienst
Organist en pianist
Beamer en Geluid
Kinderdienst
Oppasdienst
Collecte

10.00 uur

nr. 1633

: ds. Adri van der Wal
: Annelies Klokman
: Hans Jütte
: Robert Reemer / Leo Bakker
: aanwezig
: Grietje Monster
: 1e Diaconie, 2e Kerk, 3e Kerkgebouw

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.

“Verwachten”
VOORBEREIDING
Orgelspel
• Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
• De eerste Adventskaars wordt aangestoken
Lied 451: 1, 3, 5
• Inkeer, Bemoediging en Groet
• Gelezen: Lied 502: 1, 2
• Gebed om ontferming
Lied: Ps. 25: 6, 10
(Psalm 25 is de Psalm van de Eerste Adventszondag)

HET WOORD
• Gebed om de heilige Geest
• Gedicht: “God, we zingen van …”
• Kinderen gaan naar de kinderdienst
• Bijbellezing: 1 Samuël 1 :9 – 18
Lied 440: 1, 2
• Bijbellezing: Lucas 1: 5 - 25
Lied 464: 1, 2
• Uitleg en verkondiging
Orgelspel
Koraalvoorspel: Nun komm`, der Heiden Heiland, BWV 659, J.S. Bach
Lied 439: 1, 2, 3
• De kinderen terug uit de kinderdienst
GEBEDEN EN GAVEN
• Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
• Collecte
TOT SLOT
• Zegen

Lied 462: 1, 2, 3, 6
Gezongen ‘Amen’
Orgelspel.

*************************************************************
Meeleven
We leven mee met mw. Prins-Huisman zij ondergaat onderzoeken en wacht
op uitslagen. Een onzekere periode waarin we voor haar willen bidden om
kracht en moed.
Dhr. Malipaard is door een beenblessure gebonden aan huis. We wensen

hem beterschap en sterkte en hopen met hem dat hij binnenkort weer
onder de mensen kan zijn en in de kerk.
Wij bidden om Gods sterkte voor mw. Verwaal-Tap. Vorige week werd
zij opgenomen in het ziekenhuis en nu thuisgekomen is er nog geen
verbetering merkbaar. We wensen haar toe dat daar spoedig verandering
in komt.
Wij dragen ook anderen op aan God die iedere dag geconfronteerd
worden met ziekte, afhankelijk worden en gemis. In de Adventstijd zien
wij uit naar het Licht van het Kerstfeest, maar het is vaak donker om ons
heen. Paulus omschrijft het zo: “De nacht loopt ten einde, de dag nadert
al…” Ik wens een ieder toe dat het uitzicht op de dag, op het Licht,
kracht geeft voor vandaag!
Met een hartelijke groet, Gretha Bregman-Hoving
De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij:
Mevr. J. Verwaal – Tap

Gemeentezondag; vandaag meteen na de dienst!
De agenda ziet er als volgt uit:
• Welkom door voorzitter Leo Kranenburg
• Begroting 2020 Kerkrentmeesters door Simone en Wim Groothuis
• Begroting 2020 Diaconie door Gea Kranenburg
• Rondvraag
• Uitbreiding van het orgel door Hans Jütte
toegelicht met behulp van foto’s van Bas Berger
• Kort orgelconcert door Hans Jütte
• Slotwoord door Leo Kranenburg
Namens de kerkenraad en met vriendelijke groet, Leo Kranenburg
Verkoop fair-trade artikelen Volgende week zondag, 8 december, staat
de verkooptafel weer klaar in de koffieruimte. We hopen dan ook
kerstspullen te verkopen. Van harte aanbevolen!
Met vriendelijke groeten, Adrie Mendrik
Bedankt We waren blij verrast met het boeket bloemen dat we kregen.
Hartelijk dank hiervoor. Cor en Corry Kranstauber
Zonnebloem Komende woensdag, 4 december, is er Sinterklaas kienen in
de Olm. De zaal is open om 13.00 uur, de aanvang is 13.30 uur. Voor
vervoer kunt u contact opnemen met Coby Braakman, tel. 020-4974092
Kijk voor meer informatie op onze website: www.protestantsekerkhalfweg.nl

