Kerstviering gemeentediaconaat vrijdag 20 december 2019
De kerstviering voor senioren en belangstellenden is op 20 december a.s.
aanvang: 15.30 uur. Onze kerstliederen zullen op de piano begeleid worden
door de heer Hans Jütte. Ook zal onze kerkelijk werker mevr. Gretha
Bregman-Hoving haar medewerking verlenen aan de viering.
Na de liturgie gebruiken we gezamenlijk de maaltijd.
Na de maaltijd, om ca. 19.00 uur, zal VoiceMail, o.l.v. Dick Meijer, enkele
kerstliederen voor ons zingen. Het einde zal ca. 19.30 uur zijn.
Hierbij nodigen we alle senioren en belangstellenden van harte uit.
U kunt zich opgeven bij Gré, Irma of Betsy. Wilt u opgehaald en
thuisgebracht worden, bel dan naar Betsy.
Wij hopen weer velen te mogen begroeten.
Een hartelijke groet, namens het team gemeentediaconaat,
Betsy Geelhoed

KERKBRIEF
Protestantse gemeente
te
Halfweg-Zwanenburg

Bedankt Hierbij willen wij hartelijk bedanken voor de prachtige bos
bloemen die wij mochten ontvangen. Wij waren blij verrast en hebben
tevens een fijn gesprek gehad met de brenger.
Met een vriendelijk groet van Wim en Joke Lem.
De collecte van zondag 1 december heeft opgebracht:
Diaconie € 90,50, Kerk € 76,25, Gebouw € 43,95
Een gedicht over verwachten (vorige week in de dienst voorgelezen)
God, We zingen van: Vol verwachting klopt ons hart…
En schrijven verlanglijstjes vol met mooie en dure cadeaus.
Wie weet wat we ervan zullen krijgen?
Als we zingen van: O, kom er eens kijken....
dan gaat het in de kerk om wat anders. Dan heeft U een verlanglijstje vol.
Dat begint met vrede op aarde.
Als we zingen van: Hij komt, Hij komt…
dan bedoelen we in de kerk iemand anders. dan zien wij de komst van Jezus
die ons de vrede heeft voorgedaan. Amen
De agenda voor de komende week:
Dinsdag
10-12 19.30 uur
Woensdag
11-12 20.00 uur
Vrijdag
13-12 20.00 uur
Zondag
15-12 10.00 uur

Raad van Kerken: Een goed verhaal
Moderamen
‘VoiceMail’
ds. Leon Rasser, 3e advent

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

2e Advent
Zondag, 8 december 2019
Voorganger
Ouderling van dienst
Organist en pianist
Beamer en Geluid
Kinderdienst
Oppasdienst
Collecte

10.00 uur

nr. 1634

: mevr. ds. Nellie van Voornveld
: Heleen Broerse
: Arjen de Jong
: Onno Bart
: aanwezig
: Anke en Geeske Kluijt
: 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.

VOORBEREIDING
Orgelspel
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
Twee Adventskaarsen worden aangestoken
Lied 439: 1 en 2
Verwacht de komst des Heren
Stil gebed, Bemoediging en Groet
Lied 439: 3
Een hart dat wacht in ootmoed..
Gebed van verootmoediging
Leefregel
Lied 1005: 1 (allen), 3(v), 4(m), 5 (allen);
refreinen allen
Zoekend naar licht
HET WOORD
Gebed om de heilige Geest
Kinderen gaan naar de kinderdienst
Schriftlezing: Micha 5: 1 – 4a
Lied 1009: 1 en 3
O lieve Heer, geef vrede
Schriftlezing: Lucas 1: 39 - 56
Lied 72: 4 en 7
Hij zal de redder zijn der armen
Verkondiging
Orgelspel
Lied 1001
De wijze woorden en het groot vertoon
De kinderen komen terug uit de kinderdienst
GEBEDEN EN GAVEN
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Collecte
TOT SLOT

Zegen

Lied 289: 1 en 3
Heer, het licht van uw liefde schittert
Gezongen ‘Amen’
Orgelspel.

Meeleven
We leven mee met de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
van Mevr. Joke Verwaal-Tap. Joke overleed, voor ons plotseling,
afgelopen maandagavond. Ook in onze gemeente zal zij door velen
gemist worden. Wij bidden dat een ieder die Joke zal missen zich
omringd mag weten door de troostende nabijheid van onze God.
Mevr. Gerda Prins-Huisman ondergaat onderzoeken om eventueel een
behandeling te kunnen starten. We bidden voor haar dat zij iedere dag
nieuwe kracht en moed ontvangt.
Onze koster Jacques Stoffels, is na een korte ziekenhuisopname
anderhalve week geleden, thuis herstellende van een infectie. Wij wensen
hem en zijn vrouw Janneke toe dat het herstel voorspoedig mag gaan en
dat zij mogen ervaren dat God hun helper is.
Hoeveel dagen nog tot Kerst? Wij tellen af… maar mogen weten dat God
op ieder moment het licht in onze nacht wil zijn.
Kom tot ons de wereld wacht,
Heiland kom in onze nacht,
licht dat in de nacht begint,
kind van God Maria’s kind…
(Lied 433)
Allen een hartelijke groet, Gretha Bregman-Hoving
De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij:
Mevr. G. Prins-Huisman

Verkoop fair-trade artikelen
Vandaag is het weer zover. Graag ontmoeten we u bij de verkooptafel na
de kerkdienst voor het aanschaffen van de gebruikelijke artikelen, maar
er zijn ook kerstartikelen! We zien u daar graag.
Hartelijke groeten, Adrie Mendrik
Kerstkaarten 2019 klaar voor verspreiding
De kerstkaarten van onze Protestantse gemeente voor het jaar 2019
liggen klaar voor verspreiding. De afbeelding die is gebruikt is een
tekening gemaakt door Gré Wolse.
De vraag aan u en jullie is om vandaag weer een stapeltje kerstkaarten
mee te nemen met het verzoek om die begin deze week te verspreiden.
Alvast bedankt voor de medewerking.
Met vriendelijke groet, Leo Kranenburg

