KERKBRIEF
Protestantse gemeente
te
Halfweg-Zwanenburg

Pinsterviering
Doorademd met de Geest
Zondag, 23 mei 2021

`

`

Voorganger
Ouderling van dienst
Organist en pianist
Beamer / Geluid en beeld
Lectoren
Kinderdienst
Oppasdienst
Schaal collecte uitgang

10.00 uur

nr. 1709

: ds. Wilma van Rijn
: Heleen Broerse
: Dick Meijer
: Robert Reemer / Leo Bakker
: Bas en Tineke Berger
: niet aanwezig
: niet aanwezig
: KiA Zending / 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.

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.
Muziek
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.
Doorademd met het vuur en de inspiratie van de Heilige Geest.
Allen: Amen
Gemeente gaat zitten
Inleiding
Lied: Opwekking 565 Geest van God
https://www.youtube.com/watch?v=jikdRf9k5yw
Gebed
Vg: Zo bidden wij samen:
A: Kom Geest van God,
maak onze harten open.
Dat Christus bij ons woning vindt.
Glorialied 672: 1, 2 en 3 Kom laat ons deze dag
LEZEN
Eerste lezing: Genesis 1: 1-5
Lc: Dit is het Woord van God en mensen.
G: Wij danken God
Lied701 Zij zit als een vogel
https://www.youtube.com/watch?v=x5LbsWrHXSA
Tweede lezing: Handelingen 2: 1-13

Lc: Dit is het Woord van God en mensen.
G: Wij danken God
Lied 685 alle verzen Geest van God, zo vol van liefde
Overdenking
Muzikaal moment
AFTREDEN AMBTSDRAGERS
Dankwoord
Lied: 362 1 en 2 Hij die gesproken heeft een woord dat gáát
DELEN
Dankgebed, voorbeden,
stilgebed, Onze Vader
Collecte-aankondiging
GEZEGEND OP WEG
Slotlied 675
Geest van hierboven (video)
Zegen
Muziek

Kerk in Actie collecte Pinksterzending
Bijbelcompetitie in Egypte stimuleert bijbellezen
In Egypte hebben veel christelijke gezinnen geen geld voor een eigen bijbel.
Het Egyptisch Bijbelgenootschap deelt daarom losse bijbelboeken uit in het
kader van de jaarlijkse bijbelcompetitie voor kinderen. Samen met hun
ouders lezen de kinderen een bijbelboek, beantwoorden vragen en maken
een opdracht. Tijdens een groot festival op verschillende plekken in Egypte
wordt de competitie afgesloten met een wedstrijd over wat de kinderen
thuis hebben geleerd.
De winnaars krijgen een prijs, bv een geïllustreerde bijbel. Met uw bijdrage
steunt u het zendingswerk van Kerk in Actie in Egypte en wereldwijd.
Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457
457 t.n.v. Kerk in Actie of aan het rekening nr. van onze Diaconie, beide
o.v.v. collecte Pinksterzending.
Meer informatie op www.kerkinactie.nl/bijbelcompetitie
Met uw bijdrage aan de collecte steunt u het zendingswerk van Kerk in
Actie in Egypte en wereldwijd.
Hartelijke groet namens de ZWO-commissie, Ellen Oostwouder

*******************************************************

Agenda voor de komende week
Woensdag
26-05 10.00-12.00 uur
26-05 20.00 uur
Zondag
30-05 10.00 uur

De bloemen van deze week worden gebracht bij:
Mevr. J. van Smeerdijk-Wilma, Friedalaan, i.v.m. haar 80ste verjaardag.
En er zijn bloemen voor de aftredende ambtsdragers:
Grietje Monster, Leo Kranenburg en Peter Mendrik.
Pinksterdienst
De liturgische kleur van Pinksteren is rood, om zo het vuur van de
Heilige Geest te symboliseren. Rood wordt ook gebruikt bij bevestiging
of intrede van de predikant en kerkenraadsleden of inspirerende diensten
van kerk en gemeente.
Laten we deze zondag in de kerk (of thuis als je wil) het vuur nog meer
zichtbaar maken! Wij willen u daarom vragen met Pinksteren uw kleding
te sieren met iets roods. Een rode jurk, sjaal of das; rode haren mag ook.
ds. Wilma van Rijn
Kom binnen Elke woensdag tussen 10 en 12 uur bent u welkom in de
kerk. Er wordt helaas geen koffie geschonken maar even binnen lopen,
een praatje maken of een kaarsje aansteken is nog mogelijk.

Inloop Kom Binnen!
Moderamen
ds. Eva Bruggeman uit A’dam

Reserveren voor het bijwonen van de dienst kan weer!
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 gemaakt door Leo Kranenburg
Kijk voor meer informatie op: www.protestantsekerkhalfweg.nl

