Vooraankondiging Collecte Kerk in Actie - Landbouw Rwanda
(Werelddiaconaat) op 11 oktober a.s.
Op 11 oktober a.s. wordt er gecollecteerd voor het werelddiaconaat. In het
kleine dichtbevolkte Afrikaanse land Rwanda leeft 70% van de inwoners
van de landbouw. Omdat er te weinig grond beschikbaar is voor alle
inwoners, leeft 40% onder de armoedegrens. Met de genocide van 1994 nog
vers in het geheugen, is er nog veel onderling wantrouwen tussen inwoners.
Rwandese diaconessen ondersteunen de armste boeren en boerinnen in hun
regio: de zusters trainen ieder jaar 150 boeren en boerinnen. Daardoor kunnen ze hun gezin voeden en verdienen ze voldoende geld om hun kinderen
naar school te laten gaan. Volgende week meer over dit project en deze collecte. U kunt dit werk steunen door volgende week bij te dragen aan de collecte of uw bijdrage over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457
t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. zusters Rwanda.

KERKBRIEF
Protestantse gemeente
te
Halfweg-Zwanenburg

Inleveren spaardoosjes
Op zondag 11 oktober kunt u ook uw spaardoosjes weer inleveren in de
kerk. Er zijn ook nieuwe spaardoosjes verkrijgbaar.
Hartelijke groeten namens de ZWO-commissie, Ellen Oostwouder
Ds. Engele Wijnsma 25 jaar predikant (Ruïnekerk Bergen)
Ds. Wijnsma vierde op 1 oktober het feit dat hij 25 jaar geleden in Halfweg
bevestigd werd als predikant. Van Harte Gefeliciteerd met dit jubileum!

Zondag, 4 oktober 2020

10.00 uur

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. Als alle ruimte al bezet mocht zijn, dan komt u
als eerste in aanmerking voor de dienst in de week daaropvolgend.

Voorganger
Ouderling van dienst
Organist
Beamer, Geluid en beeld
Vocale begeleiding

: ds. R.J. Bakker
: Grietje Monster
: Hans Jütte
: Rob Piso / Melissa Sieraad
: Betsy Geelhoed, Gerda Adolf en
Henk Groothuis
: niet aanwezig
: niet aanwezig
: 1ste NBG, 2de Kerk en Israël

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 Cora Gerritse
Kijk voor meer informatie op: www.protestantsekerkhalfweg.nl

Kinderdienst
Oppasdienst
Schaal collecte uitgang

nr. 1676

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.

Orgelspel
Volentry nr.2, Henry Heron (1730-1795)
Welkomstwoord en mededelingen door de ouderling van dienst
Intochtslied: Lied 65: 1 en 2
Gebed om ontferming
Gezang: Lied 967: 1 en 6
Glorialied: Gezang 723: 1
Gebed om de hulp van de Heilige Geest
Eerste lezing: Zacharia 9: 9 en 10
Gezang: Lied 550: 1, 2 en 3
Tweede lezing: Mattheüs 11: 25 - 28
Gezang: Lied 840: 1 en 2
Uitleg en verkondiging
Orgelspel
Adagio uit Sonate nr.1, Felix Mendelsohn-Bartholdy (1809-1847
Gezang: Lied 315: 1, 2 en 3
Dienst van de gebeden

De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij:
Mevr. J.H. Lem - Ravensbergen
Bedankt
Hartelijk bedankt voor de mooie bos bloemen en de andere felicitaties
naar aanleiding van ons 40-jarig huwelijk.
Bas en Grietje Monster
Wat ben ik verwend met heel veel kaarten, telefonische felicitaties,
kadootjes en de bloemen van de kerk voor mijn 85e verjaardag. Al die
belangstelling en de contacten doen mij goed, heel hartelijk dank
hiervoor, Gerda Kortenoeven
Extra bloemen in kerkdienst van 27 september
Janneke en Jacques Stoffels waren op 24 september 45 jaar getrouwd. Dat
was voldoende reden om hen namens onze gemeente ook te feliciteren
met een bloemetje!
Overlijden
Afgelopen week ontvingen wij het bericht dat ons oud gemeente lid mevr.
Jannie Biesheuvel-Kooiker op 28 september is overleden op de leeftijd
van 100 jaar. Ze woonde al een tijd in Steenwijk.
De dankdienst en begrafenis heeft zaterdag 3 oktober plaatsgevonden te
Nijeveen. We wensen de familie sterkte toe nu ze haar moeten missen.
Correspondentieadres:
E. Kooiker, Nijeveense Bovenboer 13, 7948 LD Nijeveen.
Met vriendelijke groet, Grietje Monster

Collecteaankondiging
Slotlied: Lied 747: 1 en 4
Zegen
Orgelspel
Prelude in classic style, Gordon Young (1919-1998)
Collecteschalen bij uitgang:
1ste

NBG: - Af te dragen door diaconie aan Nederlands Bijbelgenootschap

2de Kerk en Israël: - Leren door ontmoeting en dialoog
Met uw bijdrage aan de collecte kan ontmoeting en gesprek met de joodse
gemeenschap blijvend gevoerd worden.

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
De collectes hebben opgebracht:
27 september:
- Diaconie € 85,85

- Vredeswerk € 106,25

Agenda voor de komende week
Woensdag 07-10 10.00 -12.00 Inloopochtend: Kom Binnen!
Vrijdag
09-10 20.00 uur
VoiceMail
Zondag
11-10 10.00 uur
Mw. ds. H. van Galen, Krommenie

1995

2017
Ds. Wijnsma 25 jaar predikant
1 oktober 1995 bevestigd in Halfweg
Na 6 jaar naar Edam-Volendam
Na 9 jaar naar Bergen, waar hij nog staat.

