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.
Orgelspel
BEGINNEN
Mededelingen door de ouderling van dienst
Intochtslied: Lied 209: 1, 2 en 3
Inkeer, Bemoediging en groet
zingen: Psalm 138: 1 en 2
Gebed om ontferming
Glorialied: Lied 648: 1, 2 en 3
DIENST VAN HET WOORD
Gebed bij de opening van het Woord
Met het lichtje naar de kinderdienst
Schriftlezing: PSALM 103: 1 t/m 11 (NBV)
zingen: Lied 654: 1 en 2
Schriftlezing: KOLOSSENZEN 1: 12 t/m 14 (NBV)
zingen: Lied 654: 3 en 4
Schriftlezing: LUCAS 18: 9 t/m 14 (NBV)
zingen: Lied 654: 5 en 6

Zondag, 24 oktober 2021

`

Voorganger
Ouderling van dienst
Organist
Beamer, geluid en beeld
Lector
Oppas- / Kinderdienst
Schaal collecte uitgang

10.00 uur

nr. 1731

: ds. J. van Popering
: Heleen Broerse
: Dick Meijer
: Rob Piso / Melissa Sieraad
: Anke Kluijt
: aanwezig
: Diaconie / Kerk

Verkondiging
Orgelspel
zingen: Lied 723: 1 en 2
DELEN
Dankgebed, voorbeden, stilgebed, Onze Vader
Collecte aankondiging

De kinderen komen terug

GEZEGEND OP WEG
Na de dienst zijn we van harte welkom voor
een kop koffie, thee of een glas limonade.
Wilt u gedurende de dienst uw mobiele telefoon uitzetten i.v.m. storing
aan de geluidsinstallatie.

Slotlied: Lied 413: 1, 2 en 3
Zegen

beantwoorden met Lied 431b
Orgelspel

De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij:
Mevr. A. de Ruiter -v.d. Wilt, De Rietvinck, Amsterdam
Dhr. en mevr. Versluis - Hoekstra, Dennenlaan
Meeleven
De heer J.J.H. Post uit de Julianastraat is, na een ziekenhuis opname, nu
aan het revalideren in het Revalidatiecentrum Zuiderhout.
Hij verblijft daar de komende weken in kamer 323 (Adres: Beelslaan 9,
2012 PK Haarlem).
De collectes hebben het volgende opgebracht:
17 oktober: - Raad van Kerken
€ 104,20

Oppas- / Kinderdienst
Nu er niet veel corona maatregelen meer zijn, starten we de oppas- /
kinderdienst weer op. Dit wordt voorlopig een gecombineerde activiteit.
Op de jeugdzolder is bij aanvang van de dienst iemand aanwezig voor de
oppasdienst.
Vòòr de schriftlezing komen de aanwezige kinderen voor de kinderdienst,
met het lichtje, naar boven. Hier zullen we dan een bijbelverhaal vertellen
en wat tekenen of knutselen.
Tijdens het slotlied komen de kinderen terug in de dienst om, met alle
aanwezigen, de zegen te mogen ontvangen.
We hopen op mooie samenkomsten, Cora Gerritse
Oecumenische ontmoetingsdag: Waar is God in de crisis?

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.
Heilig Avondmaal
Zondag 31 oktober zullen wij samen het Heilig Avondmaal vieren.
We doen dit in aangepaste vorm, omdat we nog steeds voorzichtig moeten
zijn.
Het zal dus anders plaatsvinden zoals we gewend zijn, misschien ook zoals
we hopen hoe het zal zijn.
We vragen om uw begrip en we hopen dat we samen een waardevolle en
inspiratievolle viering zullen hebben samen.
Zwanenburg Halfweg Gedenkt
In afwijking van voorgaande jaren zal
zaterdag 30 oktober van 10 tot 4 uur op de
begraafplaats aan de Kerkhoflaan in sobere
vorm ‘Zwanenburg Halfweg Gedenkt’ worden
gehouden.
Iedereen is van harte welkom om een gerbera
en/of een kaarsje bij het graf van een dierbare
te plaatsen.
Begraafplaats Houtrijk en Polanen
Zwanenburg J. van Gelder

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.
Agenda voor de komende week
Woensdag
27-10 10.00 - 12.00 uur
20.00 uur
Zondag
31-10 10.00 uur

Inloop Kom Binnen!
Jaarvergadering InterNos
ds. Wilma van Rijn - Fennell,
Heilig Avondmaal

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

