Agenda voor de komende week
Maandag
09-11 10.00 uur
Woensdag
11-11 10.00-12.00 uur
20.00 uur
Zondag
15-11 10.00 uur

Commissie Eredienst
Inloopochtend. KomBinnen!
Moderamen
Ds. Marijke Gehrels uit A’dam

Vieringen in onze kerk volgen via kerkdienstgemist.nl
Omdat er op zondagmorgen vanwege de coronamaatregelen zeer veel
gebruik wordt gemaakt van kerkdienstgemist.nl, kan het gebeuren dat de
uitzending hapert door overbelasting van het netwerk. Om dit te
voorkomen, raden we u/jullie aan om op een ander tijdstip op zondag de
website te bezoeken en dan de viering alsnog te bekijken en te beluisteren.
Downloaden kan ook.

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!

Dankdag
Zondag, 8 november 2020 10.00 uur
Voorganger
Ouderling van dienst
Organist
Beamer, geluid en beeld
Vocale begeleiding
Kinderdienst
Oppasdienst
Schaal collecte uitgang

nr. 1681

: ds. Wilma van Rijn
: Gerda Adolf
: Arjen de Jong
: Robert Fennell
: Ineke Weinreich, Bas Berger en
Petra Meijer-Mendrik
: niet aanwezig
: niet aanwezig
: 1e Diaconie, 2e Jeugdwerk JOP

Na de dienst is er helaas nog geen koffiedrinken.
De kerkbrief is verzorgd door Leo Kranenburg.
Kijk voor meer informatie op: www.protestantsekerkhalfweg.nl

Wilt u gedurende de dienst uw mobiele telefoon uitzetten i.v.m. storing
aan de geluidsinstallatie.

Liturgie Dankdag
Orgelspel
BEGINNEN
Mededelingen door ouderling van dienst
Gemeente gaat staan
Bemoediging en groet
Onze hulp is in de naam van de Ene God,
Gem: Die hemel en aarde gemaakt heeft.
Vg: Die trouw is in de eeuwigheid,
Gem: 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
Intochtslied 84a Wat hou ik van uw huis
https://www.youtube.com/watch?v=jyboxRagvpk&ab_channel=NederlandZingt

Kyriegebed
Glorialied: 716 Zaaien maaien oogsten
LEZEN
Eerste lezing: Gedicht van Huub Crijns.
God,
Normaal gesproken heb ik weinig te klagen:
ben ik vrolijk, heb weinig te vragen,
fladder door mijn leven en werk
en ga soms eens naar de kerk.
Maar wanneer ik ziek ben of eenzaam:
Geef me dan uw kracht, zie me staan
door de vriendin de me bezoekt.
Wanneer ik hongerig ben met koppijn:
geef me dan uw geduld, neem weg mijn venijn
door de buurman die me te eten brengt.

Wanneer ik weinig kleren heb en bibber:
Geef me dan uw warmte, voel mijn gesidder,
door de oom die mij zijn truien opdringt.
Wanneer ik dorst heb, warm ben en bezweet:
Geef me dan uw koelte, proef mijn leed
door het kind dat haar blikje met me deelt.
Wanneer ik verdwaald ben, angstig en verward;
Geef me uw standvastigheid, hoor mijn hart
door de mens die mij gastvrij ontvangt.
Wanneer ik gevangen zit, bezwaard en kwaad:
Geef me uw vrijheid, zie mij niet te laat
door de familie die mij komt vrijkopen.
Wanneer ik kom te overlijden, ineens stil
Geef me dan uw mededogen, neem mijn wil
door de mensen die mij ten afscheid begraven.
Normaal gesproken heb ik een leuk verhaal
ontbreekt armoede, ziekte, ben ik sociaal,
deel ik mijn talenten met mensen om me heen
ben ik actief, druk, geloof ik, alleen…
God?
Tweede lezing: Matteus 25: 14-30
Vg: Dit is het Woord van God en mensen.
Gem: Wij danken God
Lied: 912 1, 2, 4 en 6 Neem mijn leven
Overdenking
Orgelspel
Geloofsbelijdenis:
Wij spreken de woorden van lied 344 Wij geloven één voor één
DELEN
Dankgebed, voorbeden, stilgebed, Onze Vader
Collecte-aankondiging

Lied Voor ieder van ons een plaats aan de tafel
https://www.youtube.com/watch?v=HXmudUJYMxk&ab_channel=Methartenziel-tv

Gebed rond de tafel
GEZEGEND OP WEG
Slotlied: 425 Vervuld van uw zegen
Gemeente gaat staan
Zegen
Gemeente: Amen

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
-Pindakaas

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

-Chocopasta
-Jam
-Hagelslag
-Waspoeder
-Afwasmiddel

Orgelspel
Collecteschalen bij de uitgang: 1e Diaconie, 2e Jeugdwerk JOP
***************************************************************

De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij:
Dhr. en mevr. Sikkel, Zwanenburgerdijk
Voor wie steek jij een kaarsje op?
In de dienst van 22 november zullen wij als gebruikelijk de mensen
gedenken die ons dit jaar zijn ontvallen aan de dood. Helaas kunnen we
tijdens de kerkdiensten geen gelegenheid geven om kaarsjes te ontsteken.
Is er iemand aan wie u deze tijd denkt? Dan kunt u die naam doorgeven aan
ds. Wilma van Rijn. De ouderling van dienst zal dan voor u een kaarsje
aansteken.
Op woensdagochtenden tussen 10:00 en 12:00 bent u van harte welkom om
een kaarsje aan te steken.
Ds. Wilma van Rijn
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.

Wilt u geen snoep of alcohol inleveren?
Namens de commissie eredienst,

Ria Bakker

Collecte opbrengsten
De collecte van 1 november heeft opgebracht:
- KiA zending
€ 104,75
- Kerk
€ 93,90

Collecte Jeugdwerk JOP

Opvoeden doe je niet alleen Ook in de geloofsopvoeding hebben ouders
anderen om hen heen nodig, een geloofsgemeenschap die hen ondersteunt
en ruimte biedt om ervaringen uit te wisselen. De kerk is zo’n plek waar
ouders hun geloof kunnen delen en levend houden, hun opvoedvragen
kunnen delen en bemoedigd kunnen worden door anderen. Jong Protestants
heeft materiaal ontwikkeld om het geloofsgesprek tussen ouders en
kinderen te stimuleren. Omdat de rol van vaders in de levens van jonge
kinderen nogal eens wordt onderschat, zijn er ook speciaal materialen
gemaakt rond het vaderschap en geloofsopvoeding. Daarnaast worden
kerken ondersteund om een plek te zijn waar gezinnen zich thuis voelen en
gehoord weten. Steun het jeugdwerk van de Protestantse Kerk. Geef in de
collecte of maak uw bijdrage over op NL52 ABNA 041 41 41 415 t.n.v.
Jeugdwerk Protestantse Kerk o.v.v. collecte Jeugdwerk september.
U kunt hiervoor ook de in de kerkbrief vermelde rekening van de
kerkrentmeesters gebruiken o.v.v. Jeugdwerk JOP

