Bedankt
Zeer verrast waren wij met de bloemen die wij van onze gemeente
ontvingen voor ons 64-jarig huwelijk. Dankbaar zijn we ook voor de vele
telefoontjes en kaarten die wij kregen.
Hartelijke groeten, Cor en Corrie Kranstauber.
Agenda voor de komende week
Maandag
02-11 20.00 uur
Woensdag
04-11 10.00-12.00 uur
Zondag
08-11 10.00 uur

Diaconie
Inloopochtend. KomBinnen!
Ds. Wilma van Rijn

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: 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!
De kerkbrief is verzorgd door Leo Kranenburg (l.kranenburgq@quicknet.nl).
Kijk voor meer informatie op: www.protestantsekerkhalfweg.nl

Zondag, 1 november 2020 10.00 uur
Voorganger
Ouderling van dienst
Organist
Beamer, geluid en beeld
Vocale begeleiding
Kinderdienst
Oppasdienst
Schaal collecte uitgang

nr. 1680

: ds. Jan Scheele-Goedhart uit A’dam
: Annelies Klokman
: Hans Jütte
: Onno Bart
: Henk Groothuis, Betsy Geelhoed en
Gerda Adolf
: niet aanwezig
: niet aanwezig
: 1e KiA zending, 2e 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.

Orgelspel

Liturgie

Cantilène uit Tros Pièces Opus 29, Gabriel Pierné (1863-1937)

Orgelspel
Andante en grave uit concert nr.1 bewerking van Vivaldi
BWV 593, Joh. Seb. Bach (1685-1750).
BEGINNEN
Mededelingen door ouderling van dienst
Gemeente gaat staan

Muziek Lied 861 Als er vergeving is
(https://www.youtube.com/watch?v=aJEz2nb9CCY)
DELEN
Dankgebed, voorbeden, stilgebed, Onze Vader
Collecte-aankondiging
GEZEGEND OP WEG
Slotlied Lied 146A: 4 en 7

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.

Gemeente gaat staan
Zegen
Allen:

Amen
Orgelspel
Fantasie en koraal over Een Vaste Burg, Jan Zwart (1877-1937).

Collecteschalen bij de uitgang: 1e KIA zending, 2e Kerk

Inleiding
Intredelied: Wees genadig
(https://www.youtube.com/watch?v=WEOIAizxqcA)

Kyriegebed
(De gemeente kent het gebruik van acclamaties bij het kyriegebed)
Gloria-lied Psalm 103: 1 en 3
LEZEN
Eerste lezing Psalm 103:1-13
Vg:
Dit is het Woord van God en mensen.
Gem: Wij danken God)
Tweede lezing Mattheus 18:21-35
Vg:
Dit is het Woord van God en mensen.
Gem: Wij danken God)
Lied 976
Overdenking

***************************************************************
De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij:
Mevr. L.M. de Vos- de Regt, Dr. Baumannplein, i.v.m. haar 80ste verjaardag.

De witte roos is voor Joris en Kicki Stoffels i.v.m. de geboorte van hun
dochter Cosette.
Wel en wee
Dinsdag 27 oktober is Cosette Stoffels geboren. Zij is de dochter van
Joris & Kicki Stoffels en het zusje van Josephine; Kleindochter van
Jacques & Janneke Stoffels. We wensen de familie Stoffels veel geluk en
vreugde met elkaar toe en de zegen van de Eeuwige.
Ds. Wilma van Rijn

Bedankt
Hartelijk bedankt voor het mooie boeket dat we ontvingen en ook
bedankt voor de vele kaarten en telefoontjes. Het heeft ons goed gedaan.
Hartelijke groeten Henk en Diny Groothuis

Collecte Kerk in Actie - Sterke vrouwen in Papoea (najaarszending)
Vrouwen in West-Papoea zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van hun
land en volk. Dat is hard nodig en zeker niet vanzelfsprekend in een
maatschappij waar vrouwen traditioneel voorbestemd zijn tot een leven
binnenshuis en nauwelijks opgeleid zijn. Vormingscentrum P3W wil daar
verandering in brengen. Vrouwen leren lezen en schrijven, volgen
bijbelstudies en krijgen praktijklessen over gezonde voeding of een
vakopleiding. Zo spelen steeds meer vrouwen een actieve rol in hun lokale
gemeenschap, en bouwen mee aan kerk en samenleving. En zij geven dit op
hun beurt weer door aan hun dochters.
Met de collecte van vandaag steunt u het werk van P3W in West-Papoea.
Van harte aanbevolen! U kunt ook uw bijdrage overmaken op NL 89
ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Vrouwen kerk Papoea of op
het rekeningnummer van onze Diaconie o.v.v. Vrouwen kerk Papoea.
Met vriendelijke groet namens de ZWO-commissie, Ellen Oostwouder
Herdenkingsmoment 2 november door het Spaarne Gasthuis
Het Spaarne Gasthuis staat op 2 november stil bij wie ons ontvallen zijn
middels een herdenkingsvideo met muziek, een gedicht en een klein ritueel.
Zo worden overleden patiënten, medewerkers en ieder die we missen in ons
persoonlijk leven herdacht.
Dit jaar staat alle afscheid-nemen in de schaduw van corona. Niet alleen
omdat mensen daaraan zijn gestorven, maar omdat élk afscheid extra zwaar
is geweest vanwege de noodzakelijke beperkingen.
Het Spaarne Gasthuis nodigt je uit om op 2 november a.s. samen een
moment stil te staan en een kaarsje te branden om de dierbaren op speciale
wijze te herdenken.
Vanaf 2 november is de herdenkingsvideo (7 minuten) te bezien en te
beluisteren via Spaarnegasthuis.nl of social media.

Inzameling levensmiddelen voor Voedselbank op Dankdag voor gewas
en arbeid en op de inloopochtenden ervoor en erna
Zondag 8 november a.s. is het Dankdag. Net zoals voorgaande jaren willen
wij u vragen om juist op deze dag te delen met andere mensen die het
minder goed hebben dan wij. Zoals u wellicht weet, worden elke week op
vrijdagmorgen in onze kerk voedselpakketten uitgedeeld aan mensen die dat
nodig hebben. Dit wordt mogelijk gemaakt door de Voedselbank
Haarlemmermeer.
Ook op de woensdagochtenden (inloopochtenden) rondom Dankdag kunnen
er producten ingeleverd worden. Doet u ook mee? U kunt een keuze maken
uit de producten op onderstaand lijstje en die dan meenemen naar de kerk
op zondag 8 november, of op de woensdagen 4 en 11 november (tussen 10
en 12 uur).
-Toiletpapier
-Brinta
-Visconserven
-Houdbare melk

-Corned beef
(blik)
-Vuilniszakken
-Rijst
-Groenten in
blik

-Chocopasta
-Jam
-Hagelslag
-Waspoeder

Wilt u geen snoep of alcohol inleveren?
Namens de commissie eredienst,
Collecte opbrengsten
De collecte van 4 oktober heeft opgebracht:
- NBG
€ 79,75
- Kerk en Israël
€ 89,50
De collecte van 11 oktober heeft opgebracht:
- KiA Werelddiaconaat /Rwanda
€ 112,70
- Spaardoosjes
€ 101,56
- Kerk
€ 64,60
De collecte van 18 oktober heeft opgebracht:
- Diaconie
€ 81,45
- Kerk
€ 78,60
De collecte van 25 oktober heeft opgebracht:
- Diaconie
€ 98,95
- Kerk
€ 90,80
- Nagekomen Spaardoosje € 15,00

Ria Bakker

-Pindakaas
-Afwasmiddel

Het eindresultaat van de kleine mozaïeken hangt nu als 1 groot mozaïek in
de koffieruimte van de kerk

