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.
Muziek
BEGINNEN
Mededelingen door ouderling van dienst
Gemeente gaat staan
Intochtslied 978: 1 en 3 Aan U behoort, o Heer der heren,
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, in de Eenheid met de Heilige Geest

‘Wie wat bewaart heeft wat..?’
Zondag, 8 augustus 2021

`

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

10.00 uur

Allen: Amen
Lied 978: 4
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: niet aanwezig
: Diaconie / Kerk

Aan U behoort, o Heer der heren,

Gemeente gaat zitten.
Kyriegebed
Glorialied 981: 1, 2 en 3 Zolang er mensen zijn op aarde
LEZEN
Gebed van de zondag
Eerste lezing: Prediker 2:1-11(NBV)
Lied: Psalm 34: 1, 4 en 5

`

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.

Ik loof de Heer altijd

Tweede lezing: Lucas 12: 13-21 (NBV)
Lied 718: 1, 2 en 4
Overdenking

God, die leven hebt gegeven

Muziek (orgel)
DELEN
Dankgebed, voorbeden, stilgebed, Onze Vader
Collecte-aankondiging
GEZEGEND OP WEG
Gemeente gaat staan
Slotlied 982

In de bloembol

Zegen
Beantwoord met 431B Amen
Muziek
************************************************************
De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij:
Mevr. J. Eijken-van Andel i.v.m. haar 80ste verjaardag, Irenestraat
Andere voorganger
Wegens ziekte kan ds. Wilma van Rijn zondag 8 augustus niet voorgaan in
de dienst. Zij heeft deze wel voorbereid. Erik Oostwouder is bereid
gevonden om deze dienst te leiden en de preek te lezen.
Meeleven
Dhr J. Malipaard (Platanenlaan) is donderdag 5 augustus, na een korte
ziekenhuis opname in het Spaarne Gasthuis locatie Zuid, naar het
Reinaldahuis gegaan om daar te revalideren.
Hartelijke groet, Ria van Woensel-Malipaard
Cees en Tini Oostwouder zijn weer thuis. Via deze weg willen ze iedereen
bedanken die in de afgelopen weken met hen hebben meegeleefd. Vanaf de
verjaardag van Cees, zijn ziekenhuisopname vanwege de breuk in zijn heup,
de revalidatie in Bornholm en het overlijden van Maarten is er steeds
aandacht geweest. Een kaart, een bezoek, een telefoontje, al deze
belangstelling en meeleven hebben hen zeer goed gedaan.
Dankjewel daarvoor. Ook in de komende tijd is deze aandacht van harte
welkom.
Hartelijke groet, Heleen Broerse

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. Het is fijn om te zien dat er wekelijks gemeenteleden binnen
komen voor een kopje koffie en een praatje.
Kerkdienst uitzending 1 augustus
Bij de uitzending van de kerkdienst van zondag 1 augustus waren er wat
problemen aan het begin van de uitzending, maar kon de dienst uiteindelijk
wel worden gevolgd. Helaas is de dienst niet vastgelegd bij kerkdienst
gemist. Dan kan normaal gesproken gecorrigeerd worden de eigen back-up
die wordt gemaakt, maar ook daar bleek wat fout te zijn gegaan. Daardoor
kan de dienst van 1 augustus helaas niet worden (terug)gekeken via
kerkdienst gemist.
Agenda voor de komende week
Woensdag
11-08 10.00-12.00 uur Inloop Kom Binnen!
19.30 uur
Moderamen
Zondag
15-08 10.00 uur
ds. A. Noordijk uit Monnickendam
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
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.
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 Leo Kranenburg

Kijk voor meer informatie op: www.protestantsekerkhalfweg.nl

