De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij
Pastor Fons Litjens.
De collectes hebben op zondag 12 januari opgebracht:

KERKBRIEF

Diaconie € 70,15; Missionair € 58,35; Gebouw € 54,95

Gezamenlijke maaltijd Prot. gemeente na de dienst op 26 januari
Op zondag 26 januari willen we weer na de dienst een maaltijd met elkaar
gebruiken. We denken te starten rond 12.00 uur, na de koffie.
U wordt van harte uitgenodigd hieraan deel te nemen.
We vragen ook uw medewerking daarbij. Wilt u thuis iets voorbereiden of
kopen, zodat we daar met zijn allen van kunnen genieten. Te denken valt
aan het koken van soep, of eieren, iets bakken, broodbeleg aanschaffen,
fruit, melk of karnemelk kopen.
U kunt zich aanmelden bij mij, via de telefoon, e-mail of rechtstreeks in de
kerk. Daarbij kunt u aangeven wat u wilt bijdragen. Ook als u niets kunt
voorbereiden, bent u van harte welkom. Er zal altijd voldoende zijn.
We hopen op een gezellige en volle kerkzaal.
Heleen Broerse
Zondagmiddagconcert met ‘Die Winterreise’ van Schubert
De winter van 2020 begint op zondag 9 februari pas echt in Halfweg en
Zwanenburg. ‘Die Winterreise’ van Franz Schubert staat dan op het
programma van de reeks Zondagmiddagconcerten in de Protestantse kerk.
Het Deens-Nederlandse duo Palle Fuhr Jørgensen (bariton) & Roel Praas
(piano) brengt dit ‘requiem aller tijden’ voor u ten gehore. Het wordt beslist
een prachtig concert. Het concert begint om 14.30 uur en de entree bedraagt
zoals altijd 7,50 euro inclusief een drankje. Voor kinderen tot en met 12 jaar
is geen entree verschuldigd. Mogen we weer op uw komst rekenen? Nadere
informatie over ‘Die Winterreise’, de componist en de uitvoerenden staat in
het volgende Kerkblad.
Namens de commissie Zondagmiddagconcerten, Ben Broerse
De agenda voor de komende week (Protestantse Gemeente):
Maandag
Vrijdag
Zondag

20-01
20-01
24-01
26-01
26-01

20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
10.00 uur
12.00 uur

Kerkrentmeesters
Diaconie
VoiceMail
Ds. C.J.P. Ofman uit Amsterdam
Lunch

Deze Kerkbrief is verzorgd door Leo Kranenburg.
Kijk voor meer informatie op: www.protestantsekerkhalfweg.nl en
https://www.meerliede.nl/nieuws

Oecumenische dienst
Zondag, 19 januari 2020
Voorganger
Ouderling van dienst
Organist
Pianist
Samengesteld koor
Beamer / Geluid
Kinderdienst
Oppasdienst
Collecte

10.00 uur nr. 1639
: Mevr. G. Bregman-Hoving
: Grietje Monster
: Hans Jütte
: Dick Meijer
: Sint Caecilia & Inter Nos
o.l.v. Adriaan van Lunenburg
: Robert Reemer / Leo Bakker
: aanwezig
: Collen Dhliwayo en Cora Gerritse
: Raad van Kerken

Na de dienst zijn we van harte welkom in de kerkzaal voor een kop
koffie, thee of een glas limonade.

Vooraf luisteren wij naar het koor: ‘Gij zijt in glans verschenen‘
Woord van welkom
Wij zingen staande: Lied 276 ‘Zomaar een dak boven wat hoofden’
Koor: 1, Allen: 2, Koor: 3
Stil gebed, bemoediging en groet
Wij luisteren naar het koor: ‘Ubi Caritas’
Gebed
Wij luisteren naar het koor: ‘Lead me Lord’
Woorden van leven
Wij luisteren naar het koor: ‘Alleluia’
Woorden uit de Bijbel: Handelingen 27 & 28 met tussenzang
Wij lezen: Handelingen 27: 18-20
Wij zingen:
Psalm 107: 11 & 12
Wij lezen: Handelingen 27:21-26
Wij zingen:
Lied 939: 1 ‘Op U alleen, mijn licht en kracht’
Wij lezen: Handelingen 27: 27-38
Wij zingen:
Lied 381: 4, 5 en 6
‘Wie geeft het brood dat hongerigen voedt’
Wij lezen: Handelingen 27: 39- 28: 2
Wij luisteren naar het koor: ‘Geef vrede door van hand tot hand’
Dankgebed, voorbede en Onze Vader
Onze Vader die in de hemel zijt, Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome, Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.
Vredeswens
Collecte voor de Raad van Kerken van Halfweg-Zwanenburg
Tijdens de inzameling luisteren we naar het koor: ’Herr deine Güte’

Wij zingen staande: Ga mee met ons
tekst Jan van Opbergen / melodie ‘Abide with me’
Koor:
Ga mee met ons, trek lichtend ons vooruit,
naar tijd en land, door U ooit aangeduid.
Leef op in ons, de mens die leven moet,
een die de toekomst heeft, die leeft voorgoed.
Allen:
Ga mee met ons, verberg U niet altijd,
gun ons een flits, een teken in de tijd,
dat U nog leeft, nog steeds om mensen geeft
en zonder wanhoop voor de vrede leeft.
Allen:
Ga mee met ons. Wie zijn wij zonder U?
Een mens gaat dood aan enkel toen en nu.
Licht op in ons, wees vuur en vlam van hoop.
Houd steeds in ons de toekomstmens ten doop.
************************************************************
Meeleven
In de afgelopen week verhuisde dhr. Wim Jansen naar Didam. Langs
deze weg willen we hem bedanken voor alles wat hij in het dorp en in
onze kerk mocht betekenen. Wij als gemeente en zeker de mensen die
nauw bij hem betrokken zijn zullen hem en zijn verhalen gaan missen.
We wensen hem van harte een goede en mooie tijd toe in het oosten van
ons landje, onder Gods nabijheid en zegen!
Mevr. De Ruiter-de Fouw heeft steeds meer verzorging nodig. We
bidden voor haar en wensen haar en allen die om haar heen staan sterkte
en kracht toe.
Dhr. Constantijn Sikkel is nog aan huis gebonden vanwege het herstel
van een breuk en operatie aan het been. Wij bidden voor hem en Mieke
om kracht en geduld.
Wij denken ook aan allen die al langer ziek zijn en moeten leven met
een lichaam dat niet meer kan wat men zou willen en zij die leven met
een geest die verward of vermoeid is. Wij bidden dat een ieder in zijn of
haar eigen situatie mag ervaren dat God nabij is en die nabijheid een plek
is om te rusten en vrede te vinden.
“God zal je beschermen met zijn vleugels, onder zijn wieken vind je een
toevlucht, zijn trouw is een veilig schild” (Psalm 91:4)

Zegen (wij gaan staan)

Allen een warme groet, Gretha Bregman

