Agenda voor de komende week
Maandag
30-11 10.00 uur
Woensdag
02-12 10.00-12.00 uur
Zondag
06-12 10.00 uur

Consistorie
Inloopochtend. KomBinnen!
Ds. Wilma van Rijn,
2de Adventszondag

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!
Deze kerkbrief is verzorgd door Leo Kranenburg.
In de maand december zal Cora Gerritse de kerkbrief samenstellen. Haar email
adres is.
Kijk voor meer informatie op: www.protestantsekerkhalfweg.nl

Eerste Advent
Zondag, 29 november 2020 10.00 uur
Voorganger
Ouderling van dienst
Organist
Beamer / geluid en beeld
Vocale begeleiding
Kinderdienst
Oppasdienst
Schaal collecte uitgang

nr. 1684

: ds. Cor Ofman uit Amsterdam
: Heleen Broerse
: Arjen de Jong
: Robert Reemer / Leo Bakker
: Gré Gijzen, Renske Jonker-Vrooland
en Bas Berger
: niet aanwezig
: niet aanwezig
: 1ste Diaconie, 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

De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij:
Dhr. D. Kalkman i.v.m. zijn 80ste verjaardag

BEGINNEN
Mededelingen door ouderling van dienst
Gemeente gaat staan
Bemoediging en groet
Gemeente gaat zitten.
Aanvangslied: Lied 442 Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen
Kyriegebed (… Zo bidden en roepen wij:)
Allen: Heer, ontferm U!
Lied 91a: 1 en 3 Wie in de schaduw Gods mag wonen
LEZEN
Lezing: Marcus 13, 24-37
Lied: Ken je mij (door Trijntje Oosterhuis), bewerking van Psalm 139
https://www.youtube.com/watch?v=RfkXFVIr8kM
Overdenking
Orgelspel

Figuren uit de kerststal
In de Adventstijd zal er door de voorgangers van onze plaatselijke raad
van kerken stilgestaan worden bij een figuur uit de kerststal. Dit doen we
digitaal met behulp van filmpjes.
Het eerste filmpje staat al online, elke maandag volgt er een nieuw
filmpje.
Een link kunt u vinden via onze kerkwebsite of direct via:
https://www.youtube.com/embed/0TgvWEdPfvw

DELEN
Dankgebed, voorbeden, stilgebed, Onze Vader
Collecte-aankondiging
GEZEGEND OP WEG
Slotlied: Lied 909 Wat God doet dat is welgedaan
Gemeente gaat staan
Zegen
Allen:

Amen

Orgelspel
Collecteschalen bij de uitgang: 1ste Diaconie, 2de Kerk

Eerste Advent

