KERKBRIEF

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.

Protestantse gemeente
te
Halfweg-Zwanenburg

Orgelspel
Preludium & Fuga, BWV 550, Joh. Seb. Bach (1685–1750)

Mededelingen door ouderling van dienst
Begin Lied: 687: 1 ,2 en 3
Kyriegebed
Gloria Lied: 694
Lexing OT: Psalm 121
Lied: 681 (3 keer herhaald)
Lexing NT: Handelingen 2: 37-43
Lied: “ Geest van God” (beamer)
Overdenking
Orgelspel
Zondag, 6 juni 2021

`

Voorganger
Ouderling van dienst / lector
Organist
Beamer / geluid en beeld
Kinderdienst
Oppasdienst
Schaal collecte uitgang

10.00 uur

Andante, ma con moto, 1e orgelsonate, René L. Becker (1882–1956)

nr. 1711

: mevr. ds. M. Reinders
: Cora Gerritse
: Hans Jütte
: Rob Piso / Melissa Sieraad
: niet aanwezig
: niet aanwezig
: KIA Werelddiaconaat / Kerk

Lied: “ Change will come” (beamer)
Alain Clarke, cover door Sam Cordes
Dankgebed, voorbeden, stilgebed, Onze Vader
Collecte-aankondiging door collectant van dienst
Slot Lied: 704
Zegen

`

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.

Orgelspel
Toccata, Suite Gotique, Leon Boëllmann (1856–1897)

De bloemen van deze week worden gebracht bij:
Mevr. D. van Vliet, Houtrijkstraat

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.wilmavanrijn@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. Even binnen lopen, een praatje maken of een kaarsje aansteken is
mogelijk.

De collectes hebben het volgende opgebracht:
16 mei - Diaconie
€ 66,60
- Kerk
€ 62,35
23 mei - KiA Zending
€ 158,80
- Kerk
€ 105,45
30 mei - Diaconie
€ 57,90
- Jong Protestant
€ 52,75
1e Collecte Kerk in Actie - Werelddiaconaat (Oeganda)
Kwetsbare vrouwen en kinderen sterk maken in Oeganda
Moeders zijn de ruggengraat van de Oegandese samenleving, maar
armoede, ziekte en huiselijk geweld maken hun leven zwaar. Het jarenlang
gruwelijk geweld van het Verzetsleger van de Heer laat nog steeds littekens
na bij ontwrichte gezinnen in afgelegen dorpen in Noord-Oeganda. Moeders
hebben moeite hun kinderen van eten te voorzien en naar school te laten
gaan.
De vrouwenvereniging Mothers Union van de Orthodoxe Kerk begeleidt
deze vrouwen om hun grootste uitdagingen te overwinnen. Samen werken
ze aan verbetering. Zo vertelt Sylvia: “De zorg voor mijn acht
(klein)kinderen valt me zwaar. Nu ik meer weet over hygiëne hebben ze

minder last van diarree en malaria. Ook kreeg ik zaden voor soja en
groenten. Nu verbouw ik gezond voedsel en heb ik eigen inkomsten. Ik ben
nu lid van een spaargroep. Mijn man en ik kregen relatietherapie.” Zo
worden kwetsbare gezinnen in Noord-Oeganda sterker.
Met deze collecte steunt u via Kerk in Actie het werk van de Mothers’
Union in Oeganda.
U kunt ook geven op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie of
naar het rekeningnummer van onze Diaconie, bij beiden o.v.v. vrouwen
Oeganda. Hartelijk dank!
Vriendelijke groet namens de ZWO-commissie, Ellen Oostwouder

Agenda voor de komende week
Woensdag
09-06 10.00-12.00 uur
20.00 uur
Zondag
13-06 10.00 uur

Inloop Kom Binnen
Kerkenraad, online
ds Wilma van Rijn

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 Cora Gerritse. De info voor de komende week
kan gemaild worden naar Cora (zie kerkblad voor mailadres).
Kijk voor meer informatie op: www.protestantsekerkhalfweg.nl

