KERKBRIEF

Wereldgebedsdag Nederland maakt deel uit van een wereldwijde
organisatie van christenen en heeft als motto: samen vieren, samen bidden,
samen delen!
Nieuws van de bazaarcommissie
Donderdagmorgen 5 maart kunt u spullen inleveren voor de bazaar van 9.30
tot 10.30 uur.
Wij nemen geen: kapot, vervuilt spul , telefoons, computers, printers, en
videobanden aan.
Dit jaar nemen we wel nette, schone kleding aan. Kleding die niet verkocht
wordt gaat na de bazaar naar Familie Sponsorplan Roemenië .Meer
informatie over deze stichting vind u op fsrom.nl.
Vriendelijk verzoek van de commissie: WILT U GEEN SPULLEN BIJ DE
OPSLAG ZETTEN ALS WIJ ER NIET ZIJN.
Wilt u wat kwijt en kunt u het niet brengen op de afgesproken dag, neem
dan contact met mij of een van de commissieleden op dan maken wij een
afspraak.
Namens de bazaarcommissie: Margreet Smit
Agenda voor de komende week (Protestantse gemeente):
Maandag
02-03 09.00 uur
Schoonmaakploeg
Vrijdag
06-03 20.00 uur
"Voicemail"
Zondag
08-03 10.00 uur
Mevr. Eva Bruggeman uit Amsterdam
Deze kerkbrief is verzorgd door Leo Kranenburg
Kijk voor meer informatie op: www.protestantsekerkhalfweg.nl en
https://www.meerliede.nl/nieuws

Oecumenische dienst
Thema: “Sta op en Ga!”
Zondag, 1 maart 2020
Voorgangers
Ouderling van dienst
Pianist
Fluit
Mediorkoor
Beamer / Geluid
Kinderdienst
Oppasdienst
Collecte

10.00 uur

nr. 1645

: Wereldgebedsdaggroep
: Grietje Monster
: Dick Marcus
: Aldy Piels
: Voices o.l.v. Mary Singer
: Robert Reemer / Melissa Sieraad
: niet aanwezig
: Cora Gerritse
: Diverse projecten in Zimbabwe

Na de dienst zijn we van harte welkom in de kerkzaal voor een kopje
koffie, thee of een glas limonade.
Wilt u gedurende de dienst uw mobiele telefoon uitzetten i.v.m. storing
aan de geluidsinstallatie.

Wereldgebedsdag 1 maart 2020, oecumenische viering
Dit jaar is de Wereldgebedsdagviering gemaakt door vrouwen uit
Zimbabwe en heeft als thema “Sta op en ga”. Deze keer wilde het comité
eens een andere invulling geven aan deze viering.
We hebben het mediorkoor Voices bereid gevonden om aan deze viering
muzikaal haar medewerking te verlenen. Natuurlijk gebruiken we ook de
teksten van de vrouwen uit Zimbabwe, maar we vullen deze viering
daarnaast in met eigen teksten en Voices zal een aantal eigen liedjes ten
gehore brengen. Uiteraard in overeenstemming met het thema “Sta op en
ga”. De collecte tijdens de viering komt geheel ten goede aan diverse
projecten in Zimbabwe.
Na de dienst is er gelegenheid om na te praten onder het genot van een
kopje koffie en thee. U bent van harte uitgenodigd.
Namens het wereldgebedsdagcomité, Grietje Monster en José Pijnaker

De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij:
Dhr. en Mevr. Hinderks - Goossens, i.v.m. hun 45 jarig huwelijk.
Mevr. Schram-Tabak.

Logo wereldgebedsdag
Het logo van Wereldgebedsdag is opgebouwd uit een aantal symbolen.
Het logo is ontworpen door een Ierse kunstenaar en is al lang het logo
van het Ierse comité. Sinds 1982 wordt het wereldwijd gebruikt als
het internationale logo van de Wereldgebedsdag.

Bedankt
Voor alle mooie, vrolijke kaarten die ik in de Jans Kliniek mocht
ontvangen, wil ik iedereen hartelijk danken. Het maakt mijn kamer
vrolijk aan de wand! Helaas kan ik niet meer thuis wonen in de Larixlaan
en vrolijk in mijn scootmobiel door Zwanenburg rond rijden.
Hartelijke groeten uit Haarlem, Hanny Reijnhout - Zuiderveld

Van links naar rechts is de betekenis:
• de cirkel is onze wereld,
• in gebed geknield,
• vier pijlen uit alle richtingen komend als symbool voor de
mensen van goede wil uit alle windstreken van de aarde
• het Keltische kruis als vroeg-christelijk symbool.

Meeleven
Wij leven mee met kinderen en kleinkinderen van mw. G.J. de Ruiter-de
Fouw. Zij moesten in de afgelopen week afscheid nemen van hun
moeder en oma. We wensen hen troost en kracht toe en bidden voor hen
dat zij mogen ervaren dat God daarin een bron wil zijn.
Wij denken aan degenen die thuis of in verpleeg- en verzorgingshuizen
afhankelijk zijn geworden van hulp en verzorgd worden. Het is moeilijk
onder ogen te zien dat het lichaam “niet meer wil” en dat er soms geen
uitzicht meer is op herstel. Wij wensen een ieder in zijn of haar eigen
situatie Gods nabijheid en sterkte!
Deze week is de lijdenstijd/veertigdagentijd begonnen. Een periode
van voorbereiding op het Paasfeest. De eerste zondag is de zondag
van Invocabit. Invocabit betekent: “Roept hij mij aan”. We vinden die
woorden in psalm 91:
Roep je mij aan, ik geef antwoord,
in de nood zal ik bij je zijn,
je bevrijden en met roem overladen,
je overvloed geven van dagen.
Ik zal je redding zijn.’
Het zijn woorden van troost en bemoediging, die troost en bemoediging
wens ik u allen van harte toe!
Gretha Bregman-Hoving

De collectes van de Prot. gemeente hebben het volgende opgebracht:
Zondag 16 februari:
KiA Werelddiaconaat € 147,95; Kerk € 72,60; Gebouw € 58,65
Zondag 23 februari:
KiA Diaconaat € 115,80; Kerk € 78,55; Gebouw € 59,61

