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: Wil je de minste zijn?
Orgelspel
BEGINNEN
Mededelingen door ouderling van dienst
Gemeente gaat staan
Intochtslied: Psalm 33: 1, 7, 8
Kom nu met zang en roer de snaren
Bemoediging en Groet
Vg
Gem
Vg
Gem
Vg
Allen

Oecumenische dienst
Zondag, 17 oktober 2021

`

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

10.00 uur

: Onze hulp is in de naam van de Ene God,
: Die hemel en aarde gemaakt heeft.
:Die trouw is in de eeuwigheid,
: En niet loslaat wat zijn hand ooit gemaakt heeft.
: Genade zij u en vrede, van God de Vader, en van Jezus
Christus, die met ons is door de Heilige Geest
: Amen
Gemeente gaat zitten
Lied 287: 1, 2 en 5
Rond het licht dat leven doet

nr. 1730

: Cora Gerritse
: Gerda Adolf
: Dick Meijer
: Onno Bart
: Tineke Berger
: niet aanwezig
: niet aanwezig
: Raad van Kerken

Kyriegebed
Glorialied: 305: 1, 2 en 3
Alle eer en alle glorie
LEZEN
Gebed om de Heilige Geest
Lezing: Marcus 10: 32 - 45
Lied: Gezang 481: 1, 2, 3 en 4
Liedboek voor de Kerken 1973

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.

O grote God die liefde zijt
Via beamer: Lied Opwekking 705: Toon mij uw liefde
Film van ds. Wilma van Rijn – Fennell en Pastoor Bernard Zweers

Overdenking
Orgelspel
Lied 971: 1, 2 en 3
Zing een nieuw lied voor God de Here
DELEN
Dankgebed, voorbeden, stilgebed, Onze Vader
Collecte aankondiging
GEZEGEND OP WEG
Slotlied: 975: 1 en 3
Jezus roept hier mensen samen
Zegen

en thuis blijven als u/jij verkouden bent.
Vindt u het spannend om dichtbij een ander gemeentelid te zitten? Meestal
is er voldoende vrije ruimte in het zijvak aan de straatzijde van de kerk. Die
plek wijzen we aan voor mensen die graag wat afstand houden.
Oecumenische dienst 17 oktober
Na het vertrek van pastor Litjens is er nog geen vervanger voor hem
benoemd. Pastoor Bernard Zweers heeft het nu zo druk dat het niet
mogelijk is een gezamenlijke dienst met onze rooms-katholieke
gemeenteleden te houden.
Daarom vieren we deze dienst ieder in de eigen kerk. Ds. Wilma van Rijn
en pastoor Bernard Zweers hebben een filmpje opgenomen over het thema
van de dienst. Dat ziet u tijdens de viering.
Cora Gerritse leidt deze dienst die is voorbereid door leden van de
kerkenraad.

Orgelspel
Oecumenische ontmoetingsdag: Waar is God in de crisis?
*************************************************************
De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij:
Dhr. G. van Smeerdijk, Friedalaan
Er is een witte roos voor Hans en Mandy Kamper (Populierenlaan)
i.v.m. de geboorte van hun dochter Lauren Mae
Wel en Wee

Joke Lem zal 21 oktober geopereerd worden na een traject van chemo's en
immunotherapie. We hopen dat de operatie goed zal gaan en bidden dat
Joke vertrouwen en rust van God mag ontvangen.

Vrijdag 29 oktober 2021, 11.00 – 15.00 uur. Ontvangst vanaf 10.30 uur
Diocesaan Heiligdom OLV ter Nood, Hoogeweg 65, 1581 PL HEILOO
We hebben te maken met een pandemie, een klimaatcrisis en een
vluchtelingencrisis. Ook in ons persoonlijke leven kennen we moeilijke
momenten. Komt het allemaal wel goed?
Meer informatie over deze ontmoetingsdag vindt u in het kerkblad van
oktober.

De collectes hebben het volgende opgebracht:
3 oktober:
- NBG
€ 61,90
- Kerk & Israël
€ 65,20
10 oktober: - Diaconie € 106,25
- Jong protestant € 112,50

Agenda voor de komende week
Maandag
18-10 20.00 uur
Kerkrentmeesters
Woensdag
20-10 10.00-12.00 uur
Inloop Kom binnen!
20.00 uur
Moderamen
Zondag
24-10 10.00 uur
Ds. J. van Popering, Aalsmeer

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.

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

Weer 'gewoon' dienst
U hoeft u niet meer aan te melden voor het bijwonen van de dienst. Advies
van de PKN is nog wel: afstand houden, geen handen schudden in de kerk

Deze kerkbrief is gemaakt door Cora Gerritse.
Kijk voor meer informatie op: www.protestantsekerkhalfweg.nl

