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.
Thema: Wat is genoeg?
Muziek
BEGINNEN
Mededelingen door ouderling van dienst
Gemeente gaat staan
Bemoediging en groet
Intochtslied Psalm 139: 1 en 2 Heer die mij ziet zoals ik ben
Onze hulp is in de naam van de Ene God,
Gem: Die hemel en aarde gemaakt heeft.
Vg: Die trouw is in 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
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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.

Allen: Amen
Gemeente gaat zitten.
Lied 139: 8

Heer die mij ziet zoals ik ben

Inleiding
Kyriegebed
Glorialied 839 Heer van de dans
https://www.youtube.com/watch?v=LEKx1aCZm_A&list=RDLEKx1aCZm
_A&start_radio=1
Gebed bij de opening van het woord
Lezing: 2 Koningen 4: 42-44
Lied 225 Zingen wij van harte zeer

Evangelielezing: : Marcus 8: 1-10
Lied 653: 1, 2 en 7

U kennen

Overdenking
Muziek
Geloofsbelijdenis: Lied 344

Wij geloven één voor één

DELEN

Wij danken u eeuwige God, overal en altijd.
Want u ziet telkens naar mensen om met honger en dorst.
U schenkt het brood van uw leven, de wijn van uw liefde.
Een maaltijd van overvloed voor alle mensen stelt U ons in het vooruitzicht.
En daarom stemmen wij in, met alle mensen die u dienen en eren, van toen,
nu en wie komen.
Met alle grote en kleine namen, allen die genodigd zijn aan uw maaltijd.
En daarom zingen wij uit alle macht:
Lied 985: 1 en 3

Dankgebed, voorbeden, stilgebed

Heilig Heilig Heilig

Collecte-aankondiging

Vervolg gebed rond de tafel

ROND DE TAFEL

Gezegend bent u God en Gezegend is Jezus die komt in uw naam.
Hij is uw roepstem,
U woord die ons op doet staan, uw oog en uw oor voor wat leeft in onze
harten.
Uw milde hand die het brood en de beker doet rondgaan.
Zo heeft hij heeft in de avond voor zijn dood het brood genomen,
daar de dankzegging over uitgesproken, het gebroken en aan zijn vrienden
gegeven en gezegd:
Neem en eet; Dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt, doe dit tot mijn
gedachtenis.
Zo heeft hij ook de beker genomen, daar de dankzegging over uitgesproken,
het rondgegeven en gezegd:
Drink allen hier daaruit, deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed;
Doe dit, wanneer u het drinkt, tot mijn gedachtenis.

Lied 387: 1, 2, 4 en 5 Als wij weer het brood gaan breken.
Nodiging
De tafel staat gedekt voor iedereen die gelooft en God liefheeft.
Je mag je welkom weten in de kring rond de tafel van de Heer.
Wie je ook bent, waar je ook vandaan komt. Gods uitnodiging staat.
We stemmen samen dankbaar en gelovig in met de zegeningen die de
Eeuwige God geeft.
En ontvangen brood en wijn uit Zijn hand.
Vg: De vrede van God zij altijd met u allen.
Allen: Ook met u zij vrede
We wensen elkaar vrede toe
Gebed rond de tafel
We richten onze harten naar de eeuwige God
Zoals de bloemen zich richten naar de zon!
God is licht
Er is in Hem geen spoor van duisternis!
Dank de Eeuwige onze God.
Wij willen God danken!
Vervolg gebed rond de tafel

Allen: Zijn dood gedenken wij, zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij Maranatha
Zo komen wij samen God, met dit brood en deze beker.
En wij vragen u:
Schenk ons de Geest van uw liefde, wees de ziel van ons bestaan.
Dat wij van dienst voor mensen zijn, zoals u ons wilt dienen.
Dat wij het brood breken en delen, rechtzetten heelmaken en behoedzaam
omgaan met uw kostbare schepping.
Zo wordt uw naam geheiligd, zo komt uw Rijk dichtbij.
Onze vader
We delen brood en wijn

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.

Dankgebed
Trouwe God,
Met open handen en een open hart zijn wij hier gekomen, en wij hebben ons
verzadigd met het brood uit de hemel, de wijn van het koninkrijk.
Leer ons met anderen te delen, wat wij in overvloed van u hebben onvangen.
Amen

Agenda voor de komende week
Woensdag
25-08 10.00-12.00 uur Inloop Kom Binnen!
Zondag
29-08 10.00 uur
ds. Robert Jan Bakker uit A’dam

GEZEGEND OP WEG

De collectes hebben opgebracht:
25 juli:
Diaconie
€ 55,45
Kerk
€ 54,45

Gemeente gaat staan
Slotlied 415 Zegen ons algoede

1 augustus:

Diaconie
Kerk

€ 57,55
€ 59,10

8 augustus:

Diaconie
Kerk

€ 46,50
€ 50,85

Zegen
Gezongen: Amen
Muziek
************************************************************
De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij:
Dhr. H.B. Stol i.v.m. zijn 94ste verjaardag, Plesmanplein
Heilig avondmaal
Deze zondag zullen wij samen het Heilig Avondmaal vieren.
Hierbij zullen na lange tijd weer brood en wijn worden gedeeld.
Kijkers thuis zijn van harte uitgenodigd om zelf brood en wijn klaar te
zetten en op afstand mee te delen.
Vanwege de afstandsregels zal wat anders gaan dan we gewend zijn.
Misschien ook niet hoe we hoopten hoe het zal zijn. We vragen om uw
begrip.
Ds. Wilma
Wijziging voorganger in dienst van 5 September
Op 5 september a.s. zou Eva Bruggeman bij ons voorgaan. Zij heeft echter
een beroep aangenomen als jongeren predikant in Lelystad en wordt daar op
5 september bevestigd. Haar vervanging is dhr. Fred Toetenel uit Zaandam.

15 augustus: Kia Zending € 76,00 (Pakistan)
Kerk
€ 49,05
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

