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
Andantino, César Franck (1822-1890)
BEGINNEN
Ouderling - welkom en mededelingen
Intochtslied: Psalm 95: 1 en 3
Onze Hulp en Groet
Glorialied: Gezang 713: 1, 2 en 5

LEZEN
Gebed om de hulp van de Heilige Geest
Eerste lezing: Romeinen 8: 13 - 23
Gezang 209: 1 t/m 3
Zondag, 18 juli 2021

`

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

10.00 uur

nr. 1717

: ds. R.J. Bakker
: Cora Gerritse
: Hans Jütte
: Onno Bart
: Ria Bakker
: niet aanwezig
: niet aanwezig
: Diaconie / Kerk

Tweede lezing: Johannes 16: 12 - 24
Gezang 333
Uitleg en verkondiging
Orgelspel
Prelude, Jean Langlais (1907-1991)
Gezang 904: 1, 2, 4 en 5
DELEN

`

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.

Dienst van de gebeden
Collecteaankondiging

Slotlied: Gezang 675: 1 en 2
Zegen
Orgelspel
Toccata, 5e orgelsymphonie, Charles M. Widor (1844-1937)
************************************************************

Agenda voor de komende week
Woensdag
21-07 10.00-12.00 uur
Zondag
25-07 10.00 uur
Aalsmeer

Inloop Kom Binnen!
ds. J. van Popering uit

Reserveren voor het bijwonen van de eerstvolgende kerkdienst kan
vanaf maandag 12.00 uur t/m vrijdag 12.00 uur. Telefonisch bij onze scriba
Heleen Broerse: 06 34 87 11 73.

De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij:
Dhr. W. Mels, Troelstralaan

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.

Collecte voor diaconie en kerk We blijven uw financiële steun hard nodig
hebben. Alvast hartelijk dank!
de Diaconie
: NL 30 RABO 0324 6670 51 o.v.v. collecte
de Kerkrentmeesters : NL 21 RABO 0324 6648 85 o.v.v. collecte
Deze kerkbrief is gemaakt door Cora Gerritse.
Kijk voor meer informatie op: www.protestantsekerkhalfweg.nl

Vakantie predikant
Van 18 juli t/m 2 augustus heb ik vakantie. Voor vragen, pastoraat of
spoedgevallen kunt u altijd contact opnemen met Gerda Adolf, Grietje
Monster en andere leden van de kerkenraad. Ds. Wilma van Rijn

Versoepelingen in de Coronamaatregelen
Vanaf 26 juni is de mondkapjesplicht opgeheven. Ook mag er weer worden
gezongen. Maar de anderhalve meter maatregel blijft onverkort van kracht!
Voor de kerkgang betekent het dat er nog steeds maximaal 30 mensen (excl.
medewerkers) in de kerk mogen.
Ook koffiedrinken na de dienst is daardoor nog niet mogelijk. We kunnen
de anderhalve meter afstand niet garanderen.
We houden dus nog even vol!
Hartelijke groet, Heleen Broerse

Foto Jaap Bikker: Ooievaar met (groot) jong (zwarte snavel)

