Collecte Kerk in Actie vervolg
… NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Bouw de
kerk in Syrië weer op, of doneer online. Hartelijk dank!
Namens de ZWO-commissie, Ellen Oostwouder
De collectes hebben opgebracht:
30 augustus: - Diaconie € 56,34
- Kerk € 65,60
6 september: - KiA Werelddiaconaat € 116,00 - Kerk € 93,75
13 september: - Diaconie € 81,55
- Jeugdwerk JOP € 99,95

KERKBRIEF
Protestantse gemeente
te
Halfweg-Zwanenburg

Boekenmarkt zaterdag 3 oktober.
Er is een tafel indeling en berekening gemaakt om veilig te kunnen
rondkijken en kopen. Donderdagmorgen 1 oktober om 9.30 uur willen wij
de tafels klaarzetten en de boeken naar binnen brengen. Om dat voor elkaar
te krijgen zijn wij op zoek naar sterke mannen die ons daarbij willen helpen.
Heeft u tijd en wilt u ons helpen dan zien wij u graag op 1 oktober 9.30 uur
bij de opslag. Vrijdag morgen 2 oktober gaan we de boeken uit de dozen
halen en op de tafels neer zetten. Daarbij kunnen wij veel hulp gebruiken.
Zoals u ziet moet er in korte tijd veel werk verzet worden. Wij zien het wel
zitten en hopen op veel hulp van u.
Namens de bazaarcommissie, Margreet Smit
Agenda voor de komende week
Woensdag
23-09 10.00-12.00
Zondag
27-09 10.00 uur

Inloopochtend: Kom Binnen!
ds. W. Zaagsma uit Hillegom

Reserveren voor het bijwonen van de dienst blijft noodzakelijk!
Reserveringen voor de eerstvolgende kerkdienst zijn mogelijk vanaf
maandag 12.00 uur t/m vrijdag 12.00 uur. Dit kunt u telefonisch doen bij
onze scriba Heleen Broerse: 06 34 87 11 73. Als alle ruimte al bezet mocht
zijn, dan komt u als eerste in aanmerking voor de dienst in de week
daaropvolgend.
Collecte voor diaconie en kerk
We blijven uw financiële steun hard nodig hebben. U kunt uw collectegeld
over maken naar:
de Diaconie
: NL 30 RABO 0324 6670 51 o.v.v. collecte
de Kerkrentmeesters : NL 21 RABO 0324 6648 85 o.v.v. collecte
Alvast hartelijk dank!
Deze kerkbrief is verzorgd door Leo Kranenburg.
Kijk voor meer informatie op: www.protestantsekerkhalfweg.nl

Zondag, 20 september 2020 10.00 uur
Voorganger
Ouderling van dienst
Organist
Beamer / Geluid en beeld
Vocale begeleiding
Kinderdienst
Oppasdienst
Schaal collecte uitgang

nr. 1674

: ds. Rien Wattel uit Hoofddorp
: Annelies Klokman
: Hans Jütte
: Robert Reemer / Onno Bart
: Petra Meijer-Mendrik, Bas Berger
en Renske Jonker-Vrooland
: niet aanwezig
: niet aanwezig
: 1ste KIA Zending, 2de Kerk

Na de dienst is er helaas nog geen koffiedrinken.
Wilt u gedurende de dienst uw mobiele telefoon uitzetten i.v.m. storing
aan de geluidsinstallatie.

Liturgie
Orgelspel Pastorella, Johann Xavier Nauss (±1690-1764).
Welkom door de ouderling van dienst
Lied 283 vers 1, 2, 3, 4 en 5 In de veelheid van geluiden
Stil gebed, onze hulp en groet
Als kyrie en gloria lied 647 Voor mensen die naamloos…
ROND DE SCHRIFT
Gebed
Gesprek met kinderen en inleiding voor de gemeente rond dit schilderij
Lezing: Matteüs 18, 21- 35
Lied: 600 Licht ontloken aan het duister
Overweging/uitleg
Orgelspel Largo, G.Fr. Händel. (1685-1759)
Lied 657 vers 1, 2 en 4 Zolang wij ademhalen
GEBEDEN EN GAVEN
Gebeden, stil gebed, Onze Vader (gezamenlijk)
Collecte aankondiging
Slotlied: LICHTCREDO, Jacqueline Roelofs – van der Linden
(mel. LB 103c, Loof de Koning)
1-Wij geloven in het leven,
uit de duisternis ontwaakt.
Wij geloven in de adem
die ons wakker heeft gemaakt.
Ja, wij durven te geloven
in het licht dat mensen raakt.

2-Wij geloven in de woorden,
ons door Jezus voorgedaan.
Wij geloven in zijn voorbeeld
dat nog mensen op doet staan.
Ja, wij durven te geloven
in het licht, ons voorgegaan.

3-Wij geloven in de liefde
die verdeeldheid overwint.
Wij geloven in de hemel
die op aarde dan begint.
Ja, wij durven te geloven
in het licht dat ons verbindt.

4-Wij geloven in een toekomst,
die op vrede is gericht.
Wij geloven in de zoektocht
naar dat stralend vergezicht.
Ja, wij durven te geloven
in het niet te doven licht.

Zegen
Orgelspel

Preludium, J.S. Bach (1685-1750)

Collecteschalen bij uitgang: 1ste KIA Zending, 2de Kerk

De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij:
Mevr. G. Kortenoeven-Keddeman, i.v.m. haar 85ste verjaardag
Bedankt
Hartelijk bedankt voor de bloemen die ik ontving t.g.v. mijn 95ste
verjaardag en voor de vele felicitatie kaarten van de gemeenteleden.
Dat doet een mens goed! J. Malipaard.
Kom binnen!
We vinden het nog steeds heel gezellig dat mensen binnenlopen op de
woensdagochtend. Even snel, of wat langer, om even bij te praten of de
stilte te zoeken het kan allemaal. U blijft van harte welkom!
Ds. Wilma van Rijn
Mozaïek
De eerste mozaïekjes heb ik al ontvangen. Wat is het fantastisch om uw
creativiteit te zien. Het maakt de eenheid en verbondenheid met de
gemeente zichtbaar. Dank daarvoor!
Zondag 20 september kunt u nog een mozaïekstukje meenemen voor
uzelf of voor iemand die u kent.
U kunt ze weer inleveren in de kerk of bij mij thuis (Polanenstraat 1)
Uiterlijk 25 september zien we uw kunstwerkjes graag terug.
Ds. Wilma van Rijn
Collecte Kerk in Actie, bouw de kerk in Syrië weer op (zending)
De jarenlange burgeroorlog in Syrië heeft diepe sporen nagelaten: meer
dan 12 miljoen mensen zijn van huis en haard verdreven en een groot
deel van de bevolking leeft in armoede. Ook de kerk heeft het zwaar.
Veel christenen moesten vluchten, kerkgebouwen zijn verwoest. Toch
wil de kerk in Syrië, juist in deze enorme nood, een baken van hoop zijn.
De kerk biedt hulp aan mensen die zijn getroffen door geweld of
moesten vluchten, ongeacht hun afkomst of geloof. In regio’s waar
mensen voorzichtig terugkeren, helpt ze bij het herstel van kerkgebouwen, scholen, bejaardenhuizen en gemeenschapscentra, kortom bij
het weer opbouwen van een kerkgemeenschap. Herstel van de kerk, het
hart van de christelijke gemeenschap, betekent immers herstel van de
hele samenleving en hoop voor de toekomst. Kerk in Actie steunt de
kerken in Syrië. Samen zijn we de kerk in actie en blijven we trouw in
onze steun aan zusters en broeders in Syrië.
Geef vandaag aan de collecte of maak uw bijdrage over op…..

