Bedankt Hierbij wil ik bedanken voor de lieve reacties die ik ontvangen heb, via
kaarten, telefoontjes en niet te vergeten de prachtige bos bloemen die we mochten
ontvangen. Het doet je goed dat je voelt dat er aan je gedacht wordt.
Volgens mij voelt Wim zich al redelijk thuis in de Meerwende en hoop dat dit zo
blijft. Groetjes Joke Lem
Agenda voor de komende week
Maandag
26-10 20.00 uur
Woensdag
28-10 10.00-12.00 uur
Zondag
01-11 10.00 uur

Kerkrentmeesters
Inloopochtend. KomBinnen!
Ds. J. Scheele-Goedhart

Geen kerkdienst uitzending op zondag 18 oktober
Op zondag 18 oktober is er helaas geen uitzending geweest van onze kerkdienst.
Contactpersoon Onno Bart heeft contact opgenomen met de supportafdeling van
kerkdienst gemist. Er bleek dat er storingen zijn geweest in het internet. Helaas
was er ook geen opname van de dienst beschikbaar om de dienst alsnog te plaatsen
op kerkdienst gemist. Er bleek ook een storing te zijn geweest die betrekking had
op de opname van de video-uitzendingen. Onze excuses daarvoor.
Met vriendelijke groet, Leo Kranenburg

KERKBRIEF
Protestantse gemeente
te
Halfweg-Zwanenburg

Regels voor kerkgang!
We proberen we het voor iedereen mogelijk te houden om op een veilige manier
de kerkdiensten in de kerk mee te vieren. We vragen u nog steeds aan te melden,
thuis te blijven bij klachten en anderhalf meter afstand te bewaren.
Ook vragen we u bij het binnengaan en verlaten van de kerk mondkapjes
te dragen. Op de stoel mogen de mondkapjes weer af.
We danken u voor uw begrip en medewerking.
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.
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. De maand november verzorgt Leo
Kranenburg de kerkbrief.
Kijk voor meer informatie op: www.protestantsekerkhalfweg.nl

Zondag, 25 oktober 2020

10.00 uur

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

: ds. Wilma van Rijn
: Cora Gerritse
: Dick Meijer
: Rob Piso / Robert Fennell
: Petra Meijer-Mendrik, Gré Gijzen,
Renske Jonker-Vrooland
: niet aanwezig
: niet aanwezig
: 1e Diaconie, 2e Kerk

Kinderdienst
Oppasdienst
Schaal collecte uitgang

nr. 1679

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.

Dienst met een oecumenisch tintje
Orgelspel
BEGINNEN
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

DELEN
Dankgebed, voorbeden, stilgebed, Oecumenisch 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.

Gemeente gaat staan
Bemoediging en groet
Vg:
Gem:
Vg:
Gem:
Vg:

Onze hulp is in de naam van de Ene God,
Die hemel en aarde gemaakt heeft.
Die trouw is in de eeuwigheid,
En niet loslaat wat zijn hand ooit gemaakt heeft.
Genade zij u en vrede, van God de Vader, en van Jezus Christus, in
de Eenheid met de Heilige Geest
Allen: Amen
Gemeente gaat zitten.
Inleiding
Intredelied 601: 1, 2, 3
Licht dat ons aanstoot in de morgen (via beamer)
Kyriegebed

Collecte-aankondiging
GEZEGEND OP WEG
Slotlied 791: 1, 3, 4
Liefde eenmaal uitgesproken

Zo bidden en roepen wij:
A: Heer ontferm u!

Gemeente gaat staan

Zo bidden en roepen wij:
A: Christus ontferm u!

Zegen

Zo bidden en roepen wij:
A: Heer ontferm u!

Collecteschaal bij uitgang: 1e Diaconie, 2e Kerk

Gloria-lied 838: 1, 3
O Grote God die liefde zijt
LEZEN
Lezing Matteus 22: 34-40
Vg: Dit is het Woord van God en mensen.
G: Wij danken God
Lied 636: Liefde is Licht (via beamer)
Filmpje Wilma en Fons

https://youtu.be/ZLH9W1k014Y

Overdenking
Orgelspel

Allen: Amen
Orgelspel

***************************************************************
De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij:
Dhr. en mevr. Kranstauber - v.d. Broek, i.v.m. hun 64 jarig huwelijk
Wel en wee Nu we de cijfers van het virus zo enorm zien oplopen komen veel
mensen steeds minder onder de mensen. Laten we als gemeente blijven omzien
naar elkaar!
Kent of bent u iemand die behoefte heeft aan een gesprek? Neem vooral
contact op via telefoon, mail of whatsapp.
Mevrouw Swager heeft te horen gekregen dat de artsen niets meer voor haar
kunnen betekenen. Op dit moment maakt ze het goed en genieten meneer en
mevrouw Swager nog van buiten wandelen.
Ze vragen om ruimte en tijd om dit te verwerken dus liever geen telefoontjes.
Een kaartje en een warme groet worden zeer gewaardeerd.
Ds. Wilma van Rijn

