Actie Kerkbalans 2020: ‘Geef voor je kerk’
Afgelopen maandag zijn de enveloppen door de lopers ingeleverd.
De opbrengst tot nu toe is € 64.222,00, dit zijn 199 toezeggingen van de in totaal
242 brieven die zijn verstuurd. We zijn blij met uw toezegging!
Alle trouwe lopers wil ik heel hartelijk bedanken voor uw inzet en volhardendheid
om alle enveloppen weer terug te krijgen.
Als u uw toezegging nog niet hebt ingeleverd, dan kunt u dit nog steeds bij mij
doen. Alvast bedankt. Namens de kerkrentmeesters, Cora Gerritse
Vanmiddag Engelse muziek in onze kerk
Ondanks de Brexit verzorgt het Deens-Nederlandse duo Palle Fuhr Jørgensen &
Roel Praas vanmiddag in onze kerk een Zondagmiddagconcert. De pianist en
bariton brengen liederen van populaire Engelse componisten ten gehore, zoals
Vaughan Williams, John Ireland en York Bowen. Stuk voor stuk prachtige
voorbeelden uit de ongeëvenaarde Engelse zangtraditie. Deze liederen worden
afgewisseld met pianosoli van onder andere Rachmaninoff. Het concert begint om
14.30 uur en de entree bedraagt zoals altijd 7,50 euro inclusief een drankje.
Kinderen tot en met 12 jaar betalen niets. Komt u straks ook genieten van dit
Britse Zondagmiddagconcert in onze eigen kerk? U bent natuurlijk van harte
welkom.
NB: de informatie over het programma van het concert in het Kerkblad klopt niet
meer. Namens de Commissie Zondagmiddagconcerten, Ben Broerse
Ook kledingreparatie bij Repair Cafés
Niet iedereen weet het, maar ook met kleding kunnen bezoekers terecht bij een
Repair Café. Broeken en jassen horen bij de Top 10-van ‘meest aangeboden
producten’, zeggen de landelijke Repair Cafés. En wat mooi is: 97% van de
broeken en 92% van de jassen kan ook gerepareerd worden. Daarmee staan ze op
de eerste en tweede plaats. Ter vergelijking: bij koffiezetapparaten is dat 66%. Dat
is zowel landelijk als in Haarlemmermeer ongeveer het gemiddelde van alle
reparaties. Ook in Zwanenburg zijn daarvoor meestal vrijwilligers aanwezig. Net
als voor stofzuigers, lampen, cd-spelers en fietsen. En koffieapparaten.
Dus kom langs: dinsdag 11 februari bij CEA De Hoek (in De Olm), Olmenlaan
141, Zwanenburg, van 13.30 – 16.00 uur
De agenda voor de komende week:
Maandag
10-02 20.00 uur
Woensdag
12-02 20.00 uur
Donderdag
13-02 19.30 uur
Vrijdag
14-02 10.15 uur
20.00 uur
Zondag
16-02 10.00 uur

Comm. Zondagmiddagconcerten
Moderamen
Beroepingscommissie
Commissie Eredienst
"VoiceMail"
ds. W. Zaagsma uit Hillegom

Deze kerkbrief is verzorgd door Cora Gerritse.
Kijk voor meer informatie op: www.protestantsekerkhalfweg.nl
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: ds. R.J. Bakker
: Grietje Monster
: Arjen de Jong
: Onno Bart
: aanwezig
: Margarita van den Berg
: 1e Diaconie,
2e Cathechese & Educatie,
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.

VOORBEREIDING
Orgelspel
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
Lied 97: 1
Inkeer, Bemoediging en Groet
Gebed om ontferming

Lied 97: 3 en 6
Gloria Lied 967: 1, 4 en 6

HET WOORD
Gebed om de heilige Geest
Kinderen gaan naar de kinderdienst
1e Lezing: Jesaja 43: 9 – 12
2e Lezing: Mattheüs 5: 13 – 16
Uitleg en verkondiging
Orgelspel

Lied 112: 1, 2 en 3
Lied 314: 1, 2 en 3

Lied 838: 1, 2, 3 en 4
De kinderen komen terug uit de kinderdienst
GEBEDEN EN GAVEN
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Collecte
TOT SLOT
Lied 117A: 1 en 2
Zegen

Orgelspel.

****************************************************************************
Meeleven
Mw. Daman-Bernhard is opgenomen in zorgcentrum Zuiderhout (Beelslaan
9, 2012 PK Haarlem, kamer 301) Het is moeilijk en verdrietig te weten dat
zij nooit meer zal kunnen zien. Wij wensen haar toe dat ze mag ervaren dat
velen in gedachten en gebeden haar nabij willen zijn en God haar kracht is.
Als u Tini wil bezoeken, wilt u dat dan in overleg doen met haar zus Ans?
Haar telefoonnummer is 06-20746282.
Mw. van Houwelingen is goed thuis gekomen uit het ziekenhuis en
dankbaar dat ze weer in de eigen omgeving is. Wij wensen haar Gods
sterkte.

Mw. Kortenoeven-Keddeman kampt al een heel lange tijd met gordelroos
en is aan huis gebonden. Wij bidden voor haar dat zij iedere dag nieuwe
moed en nieuwe kracht mag ontvangen uit Gods hand.
Mw. Prins-Huisman is weer thuis op de Dennenlaan. Zij start binnenkort
met een serie van drie behandelingen. Wij bidden voor Gerda dat zij mag
ervaren dat God haar in alles nabij is en wensen haar veel sterkte.
Mw. de Ruiter-de Fouw verblijft nog in zorgcentrum Zuiderhout
(Beelslaan 9, 2012 PK Haarlem, kamer 103). We wensen haar en haar
kinderen sterkte en zegen in deze moeilijke periode.
Dhr. Sikkel is door lichter gips weer wat meer mobiel en druk met
revalideren/oefenen. We wensen Constantijn en Mieke geduld en moed!
Wij bidden ook voor degenen die hier niet bij naam zijn genoemd en
leven met ziekte, pijn, zorgen en gemis. God wil een ieder in zijn of haar
situatie omringen met zorg en troost.
Schrijver Hans Bouma verwoordt het zo:
“Toereikend is Hij, kracht die mij bezielt, licht dat mij omgeeft….”
Die ervaring wens ik u allen toe!
In de komende periode (t/m 23 februari) ben ik afwezig in Halfweg en
Zwanenburg. Ik heb vrij genomen omdat mijn man een operatie aan zijn
rug moet ondergaan. In deze periode kunt u zo nodig contact opnemen
met ouderlingen Grietje Monster of Gerda Adolf. Zij zoeken dan met u
naar een passende oplossing. Zelf hoop ik u aan het einde van deze
maand weer te zien én te spreken!
Een heel hartelijke groet aan u allen, Gretha Bregman-Hoving
De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij
Mevr. W.M. Stol - Luijt, i.v.m. haar 92e verjaardag
Hartelijk dank voor het ontvangen van een fraai boeket uit de gemeente
voor mijn 80e verjaardag. Els van Staaveren-Lammerts
Verkoop 'fair-trade' artikelen
Volgende week zondag, 16 februari, kunt u aan de verkooptafel in de
koffieruimte weer artikelen kopen uit eerlijke handel verkregen. We zien
u daar graag. Vriendelijke groeten, Adrie Mendrik
De collectes van zondag 2 februari hebben opgebracht:
KiA Werelddiaconaat
€ 265,20
Kerk
€ 94,55
Werelddiacon. Spaardoosjes € 173,38
Gebouw € 82,75

