KERKBRIEF
Protestantse gemeente
te
Halfweg-Zwanenburg

In de kerkdienst brandt de paaskaars als teken van Gods aanwezigheid.
Viert u online mee? U kunt zelf aan het begin van de dienst een kaars
ontsteken, een teken van verbondenheid, teken dat God in ons midden is.
Orgelspel:

Maestoso uit Fantasie-Sonate Nr.2,
Samuel de Lange (1811-1884)

BEGINNEN
Mededelingen door ouderling van dienst
Bemoediging en groet
Inleiding
Lied 217: 1, 3 en 4 De dag gaat open
Gebed
Lied: psalm 42: 1 en 3 Evenals een moede hinde
LEZEN
Lezing: Johannes 2: 13-22
Lied: 1001

De wijze woorden en het groot vertoon

Overdenking
Orgelspel: Adagio uit Fantaisie, Cesar Franck (1822-1890)

Dit is een online dienst

Lied: Lead me Lord (video zang door Renske en Fred)
DELEN

3de zondag veertigdagentijd

Dankgebed, voorbeden,
(ontsteken van een kaarsje)
Onze Vader

Opgeruimd staat netjes
Zondag, 7 maart 2021
Voorganger
Ouderling van dienst
Organist
Beamer, geluid en beeld
Collecte

10.00 uur
: ds. Wilma van Rijn
: Cora Gerritse
: Hans Jütte
: Robert Fennell
: KiA zending / Kerk

nr. 1698

Collecte-aankondiging
Lied 419: 1

Wonen overal

GEZEGEND OP WEG
Slotlied: 970 Vlammen zijn er vele (video van filmpjes)
Zegen
Orgelspel: Improvisatie: NLB 705

De bloemen van deze week worden gebracht bij:
Mevr. Bijma-Haver, Sparrenlaan, i.v.m. haar 95ste verjaardag, en naar
Dhr. en mevr. Kleefsman-Verdonk, i.v.m. hun 60-jarig huwelijk
Bedankt
Vanuit de revalidatieafdeling van het Reinaldahuis wil ik iedereen
bedanken voor de mooie kaarten en geweldige tekeningen natuurlijk.
Dat doet een mens goed.
Hartelijk groet van Gerrit van Smeerdijk
Bedankt
Blij verrast was ik met het mooie boeket bloemen dat ik kreeg van de kerk
voor mijn 85ste verjaardag. Ook de kaarten vond ik erg leuk.
Bedankt daarvoor
Mevr Olij-Leijding.
Bedankt
Hierbij wil ik iedereen bedanken voor de vele kaarten met lieve teksten ,
telefoontjes, bezoekjes en bloemen die ik voor het overlijden van Wim
mocht ontvangen. Het was overweldigend. Het doet je goed dat zoveel
mensen aan je denken .
Dank u wel, dit geeft je veel troost in deze moeilijke tijd. Joke Lem.
Kom binnen De kerkdeuren zijn op zondag gesloten, maar elke woensdag
tussen 10 en 12 uur bent u nog welkom. Er wordt helaas geen koffie
geschonken maar even binnen lopen, een praatje maken of een kaarsje
aansteken is nog mogelijk.
Zoomzang
Het is leuk om bekende en minder bekende mensen te zien zingen in de
dienst. Daarom doen we dit 21 maart opnieuw!
We zingen lied 216 Dit is een morgen.
Ds. Wilma
Project 3e Zondag 40-dagentijd "De vreemdeling onderdak bieden"
In deze 40-dagentijd en het thema van "De zeven werken van
barmhartigheid" gaat het vanochtend over het project Libanon "De
vreemdeling onderdak bieden". Hiervoor is ook de KiA-collecte van
vanochtend bestemd.
De vastentip voor deze week is:
• voor volwassenen: Geen huis is geen warmte. Zet de verwarming
thuis eens op 16 graden.
• voor kinderen: Koud hè? een dikke trui doet wonderen.

Collecte Kerk in Actie "Zending - Libanon"
Voor de kerk in het Midden-Oosten is Libanon een belangrijk land. Er
wonen relatief gezien nog veel christenen. Christelijke instellingen in
Libanon hebben vaak een regionale functie, zo ook Near East School of
Theology (NEST). Dit opleidingsinstituut leidt predikanten op voor landen
als Syrië, Armenië, Israël/Palestina en Libanon. Theoloog Wilbert van
Saane werkt er namens Kerk in Actie als docent theologie en geeft lessen in
systematische theologie en missiologie. Na hun studie keren de kersverse
predikanten terug naar huis om hun eigen gemeente te leiden. Zo verspreidt
Gods woord zich door heel het Midden-Oosten!
Met uw bijdrage aan de collecte geeft u studenten uit het Midden-Oosten de
kans Gods woord in hun eigen land en gemeente te verspreiden. Helpt je
mee? Maak je gift over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie
o.v.v. onderwijs Libanon of naar onze eigen Diaconie o.v.v. Libanon.
Meer informatie op www.kerkinactie.nl/40dagentijd Van harte aanbevolen!
Alvast hartelijk dank voor je gift.
Petra Meijer-Mendrik, namens de ZWO-commissie
Afscheid Ds. Noordijk van IJburg/Amsterdam
We nodigen je van harte uit voor de online viering op 14 maart 2021 om 14 uur
waarin ds. Alexander Noordijk afscheid neemt van de kerk op IJburg. Hij is
beroepen als predikant in Monnickendam. In de online viering zal Alexanders
predikant-collega in Oost, ds. Greteke de Vries, hem uitgeleide doen. De dienst is
te volgen via: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1928-De-Binnenwaai
Onze Kerkdiensten zijn voorlopig alleen online te volgen!
De link is https://kerkdienstgemist.nl/stations/925/events
Agenda voor de komende week
Woensdag
10-03 10.00 - 12.00 uur
20.00 uur
Zondag
14-03 10.00 uur

Inloop. KomBinnen!
Moderamen
mevr. Gretha Bregman-Hoving
uit Woubrugge

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
Kijk voor meer informatie op: www.protestantsekerkhalfweg.nl

