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Na de dienst is er nu weer ruimte voor koffiedrinken!!
Wilt u gedurende de dienst uw mobiele telefoon uitzetten i.v.m. storing
aan de geluidsinstallatie.

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
BEGINNEN
Mededelingen door ouderling van dienst
Gemeente gaat staan
Bemoediging en groet
Vg:
Onze hulp is in de naam van de Eeuwige,
Gem: Die hemel en aarde gemaakt heeft.
Vg:
Die trouw is alle eeuwen door,
Gem: En niet loslaat wat zijn hand ooit gemaakt heeft.
Vg:
Genade zij u en vrede, van God, die wij onze Vader noemen,
die we herkennen in de woorden en daden van Jezus Christus,
en die met ons is door de Heilige Geest
Allen: Amen
Lied 276 : 1 en 2 Zomaar een dak boven wat hoofden
Gemeente gaat zitten
Kyriegebed
Glorialied: Lied 302 God in den hoog’ alleen zij eer
LEZEN
Inleiding en gebed van de zondag
Lezing: Numeri 11, 24-29
Lied 670 : 1, 2 en 3 Kom Schepper God, o heilige Geest
Lezing: Marcus 9, 38-50
Lied 1014
Geef vrede door van hand tot hand
Overdenking
Orgelspel
Lied 976

Ons heeft de Heer met liefde neergeschreven
DELEN
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, afgesloten met het Onze Vader
Collecte-aankondiging
GEZEGEND OP WEG
Slotlied: Lied 422 Laat de woorden die we hoorden
Gemeente gaat staan
Zegen
Orgelspel

De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij:
Dhr. A. Bloos, Amsterdamsestraatweg, i.v.m. zijn 85ste verjaardag.
Mevr. S. de Fouw-van Heerde, Zwanenb’dijk, i.v.m. haar 80ste verjaardag
Ds. Wilma van Rijn en Robert Fennell, Polanenstraat, i.v.m. hun huwelijk.
Witte roos: Vorige week zondag stond er een witte roos in de kerk voor
Marjolein en Mackenzie Masaki i.v.m. de geboorten van hun zoon Jua. Hij
is het broertje van Imara en Nia en kleinzoon van Cocky van der Gugten.
Wij wensen hen veel geluk!
Meeleven
Afgelopen maandag is mevrouw Kranstauber-van den Broek met een
galblaasontsteking opgenomen in het Spaarne Ziekenhuis in Hoofddorp.
Het is nog niet bekend wanneer ze weer naar huis mag.
We wensen haar beterschap toe.
Grietje Monster
Nieuws van de bazaarcommissie.
Zaterdag 2 oktober is er de bazaar. Deze keer iets anders dan voorgaande
jaren maar zeker de moeite waard om te komen kijken, kopen en genieten
van het samen zijn. Het rad gaat draaien van 11 tot 12 van 13 tot 14 en van
15 tot 16 uur. Wij kunnen nog hulp gebruiken bij het waterlooplein en
handwerken. Donderdagmorgen 30 september om 9.30 uur hebben wij hulp
nodig om tafels klaar te zetten en de dozen naar binnen te brengen. Dit is
zwaar werk waar wij sterke mannen en vrouwen voor nodig hebben. Bent u
in de gelegenheid ons te komen helpen heel graag, wij zorgen voor koffie
met. Vrijdag morgen 1 oktober om vanaf 9 uur gaan wij de tafels inrichten
ook daarbij is veel hulp bij nodig. Als u tijd hebt, al is het een uurtje uw
hulp is welkom. Zaterdag 2 oktober bazaar dag wij kijken er naar u uit.
Namens de bazaarcommissie : Margreet Smit
Israël/Palestina - Joodse en Palestijnse kinderen spelen samen
Joodse en Palestijnse kinderen groeien gescheiden van elkaar op. Door decennia
van oorlog en conflict is er veel onderlinge haat en wantrouwen. In het dagelijkse
leven komen ze elkaar bijna niet tegen. Het Rossing Center wil kinderen met
elkaar in contact brengen. Kinderen van Joodse en Palestijnse scholen bezoeken
elkaar in de klas en leren spelenderwijs over elkaars geschiedenis, tradities en
identiteit. Ze vertellen in de klas over hun leven, geloof, hobbies en school. Zo
leren ze elkaar kennen en met elkaar omgaan. Belangrijk voor de kinderen zelf,
maar ook voor de hele samenleving. Het geeft hoop voor de toekomst!
Met uw bijdrage steunt u het zendingswerk van Kerk in Actie in Israël/Palestina en
wereldwijd. Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op

NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie (of naar het in de kerkbrief
vermelde rekeningnummer van de Diaconie) o.v.v. collecte Israël/Palestina.

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.
Agenda voor de komende week
Woensdag
Zaterdag
Zondag

29-09 10.00-12.00 uur
02-10 09.00-16.00 uur
03-10 10.00 uur

Inloop Kom Binnen!!
Bazaar aangepast
ds. Wilma van Rijn

Versoepelingen in de kerk
We zijn blij dat we mogen aankondigen dat we ook in de kerk de
versoepelingen mogen doorvoeren. Vanuit het moderamen van de PKN
wordt nog wel dringend geadviseerd om gepaste afstand te houden. Daar
sluiten we ons als kerkenraad bij aan.
Vanaf zondag 26 september is er weer de mogelijkheid koffie te drinken na
de dienst. U bent daar van harte voor uitgenodigd.
Tot en met zondag 3 oktober is aanmelden voor de dienst nog nodig. De
inrichting van de kerk wordt pas na deze datum veranderd. Vanaf zondag
10 oktober bent u weer zonder aanmelding welkom. We verheugen ons
weer op 'gewone' diensten met veel kerkleden. Vanzelfsprekend blijft de
mogelijkheid de online diensten volgen bestaan.
Met een hartelijke groet, Heleen Broerse-Boterman
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.
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
De komende 5 weken in oktober zal Cora Gerritse de kerkbrief
samenstellen.
Kijk voor meer informatie op: www.protestantsekerkhalfweg.nl

