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
Mededelingen door ouderling van dienst
Bemoediging
Psalm 67: 1 en 2

‘God zij ons gunstig en genadig’

Inleiding op de dienst
Kyriegebed
Gloria-lied lied 405 ‘Heilig, heilig, heilig’
https://www.youtube.com/watch?v=e3UGWZy6le0&ab_channel=NederlandZingtNederlandZingt

Lezing OT: Ezechiël 36: 22-32 (lector)
Lied 304: 1, 2 en 3 ‘Zing van de Vader die in den beginne’
Lezing NT: Johannes 3: 1-13 (lector)
Lied 686: 1 en 2

‘De Geest des Heren heeft’

Overdenking
Orgelspel
Zondag, 30 mei 2021

`

`

Voorganger
Ouderling van dienst
Organist en pianist
Beamer, geluid en beeld
Lector
Kinderdienst
Oppasdienst
Schaal collecte uitgang

10.00 uur

nr. 1710

: mevr. Eva Bruggeman
: Gerda Adolf
: Arjen de Jong
: Onno Bart
: Anke Kluijt
: niet aanwezig
: niet aanwezig
: Diaconie / Jong Protestant Jeugdwerk

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.

Dankgebed, voorbeden, stilgebed, Onze Vader
Collecte-aankondiging door collectant van dienst)
Slotlied lied 705

‘Ere zij aan God de Vader’

https://www.youtube.com/watch?v=VP0wTACQW2g&ab_channel=NederlandZingtNederlandZingt

Zegen
Orgelspel

************************************************************
De bloemen van deze week worden gebracht bij:
Dhr. H. Groothuis, IJtochtkade

Wel en wee
Joke Lem heeft te horen gekregen dat ze opnieuw borstkanker heeft.
Ze gaat binnenkort met chemo- en immunotherapie beginnen. We hopen dat
de therapieën aan zullen staan en bidden om een voorspoedig herstel.
Eindexamenleerlingen gezocht
In onze gemeente is het traditie om eindexamenleerlingen uit onze
gemeente in deze periode in het zonnetje te zetten.
Ken jij iemand die dit jaar eindexamen doet?
Mail, app of bel ds. Wilma (ds.wilmavanijn@gmail.com en 06-23638219)
Alvast bedankt!
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.
Tweede collecte: Jong in Actie - kennismaken met diaconaat
Jongeren en diaconaat, dat is een mooie combinatie! Met Jong in Actie, een
samenwerkingsproject van Jong Protestant en Kerk in Actie, maken
jongeren kennis met een diaconaal project en gaan ze ook diaconaal aan de
slag. Deze activiteiten zijn onderdeel van een groter programma dat door
Jong Protestant en Kerk in Actie is ontwikkeld en jongeren bewust maakt
van het belang van diaconaat. Daarnaast geeft het programma gemeenten
handvatten voor hoe ze jongeren en diaconaat structureel kunnen verbinden.

Agenda voor de komende week
Woensdag
02-05 10.00-12.00 uur Inloop Kom Binnen!
Zondag
06-05 10.00 uur
Mevr. ds. M. Reinders 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!
Duifjes in de Pinksterdienst

Steun het jeugdwerk van de Protestantse Kerk. Geef aan de collecte of
maak uw bijdrage over op NL52 ABNA 041 41 41 415 t.n.v. Jeugdwerk
Protestantse Kerk of naar het in de kerkbrief genoemde rekeningnummer
van de kerkrentemeesters, bij beiden o.v.v. collecte Jong Protestant
Website kerk in actie voor info over alle projecten:
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/kom-in-actie

De kerkbrief is gemaakt door Leo Kranenburg
De komende 4 weken in juni zal Cora Gerritse de kerkbrief samen stellen.
Kijk voor meer informatie op: www.protestantsekerkhalfweg.nl

