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.
VOORBEREIDING
Orgelspel
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
Lied: Psalm 119: 1 en 2 (Nieuwe Psalmberijming)
1. Als je de weg van Gods geboden gaat,
je voeten in het rechte spoor blijft zetten,
naar Hem blijft zoeken en het kwade laat,
vind je geluk dankzij zijn goede wetten.
Een zegen is wat in uw regels staat;
U vraagt van ons dat wij er steeds op letten.
2. Ach, was mijn leven maar zo wetsgetrouw
dat ik nooit met uw wet de hand zou lichten.
Als ik die houd, raak ik niet in het nauw.
Ik zal mij zingend op uw regels richten.
Verlaat mij niet voorgoed, want vol berouw
doe ik waartoe uw woorden mij verplichten.

Zondag, 14 november 2021 10.00 uur

`

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

nr. 1734

: ds. Martijn van Leerdam uit A’dam
: Cora Gerritse
: Dick Meijer
: Robert Reemer / Leo Bakker
: Gerda Adolf
: wel aanwezig
: Diaconie / Kerk

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.

Inkeer, Bemoediging en Groet
Lied: Psalm 119: 3 (Nieuwe Psalmberijming)
3. Bijzonder heilzaam is wat U ons zegt;
het houdt je zuiver in je jonge jaren.
Laat mij niet dwalen, U zoek ik oprecht.
Ik blijf uw woord diep in mijn hart bewaren;
ik wil niet ongehoorzaam zijn en slecht.
HEER die ik eer, wil mij uw wet verklaren.
Gebed om ontferming
Glorialied: Lied 650: 1, 2, 3 en 4
HET WOORD
Gebed om de heilige Geest
Moment met de kinderen
Lezing: 2 Johannes: 1-13

Lied: 320: 1, 2, 3, 4 en 5
Lezing: Johannes 8: 21-36
Uitleg en verkondiging
Orgelspel
Lied: 793: 1, 2 en 3
GEBEDEN EN GAVEN
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Collecte aankondiging
TOT SLOT
Slotlied: Lied 419: 1, 2 en 3
Zegen (besloten met een gezongen Amen: lied 431b)
Orgelspel
*************************************************************
De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij:
Mevr. J. Lem - Ravensbergen, Kastanjelaan
Bedankt
Wij, dhr. en mevr. Kranstauber - van den Broek (Cor en Corrie), willen
iedereen hartelijk bedanken voor de vele bloemen, kaarten en telefoontjes
die wij kregen vanwege ons 65-jarig huwelijksfeest.
Wij kunnen met dankbaarheid terug zien op deze dag.
Hartelijke groeten, Cor en Corrie Kranstauber - van den Broek
De collectes hebben het volgende opgebracht:
24 oktober:
- Diaconie
€ 64,75
- Kerk
€ 64,65
31 oktober:
- Diaconie
€ 73,35
- Kerk
€ 74,45
07 november - KiA Zending € 96,30
- Kerk
€ 76,36
- Spaardoosjes Werelddiaconaat € 218,65
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.

Geslaagde inzameling voor Voedselbank Haarlemmermeer
De inzameling van voedingsmiddelen voor de Voedselbank Haarlemmeer is
bijzonder geslaagd te noemen. Bij elkaar stonden er vrijdag 12 november 11
volle kratten klaar om opgehaald te worden.
Daarnaast is er ook nog € 53,00 gegeven.
Namens de commissie eredienst en de afdeling Halfweg-Zwanenburg van
de voedselbank onze hartelijke dank voor uw bijdrage aan deze actie.
Agenda voor de komende week
Maandag
15-11 14.00 uur
20.00 uur
Woensdag
17-11 10.00-12.00 uur
20.00 uur
Zondag
21-11 10.00 uur

Middag voor wijkcontactpersonen
Kerkrentmeesters
Inloop Kom Binnen!
Raad van Kerken
ds. Wilma van Rijn-Fennell,
Eeuwigheidszondag

Corona maatregelen
Bij binnenkomst en lopen in de kerk weer mondkapje op!
In de kerk graag afstand van elkaar bewaren!
(Indien er n.a.v. de persconferentie van vrijdag 12 november extra
maatregelen moeten worden genomen dan zullen we deze via de kerkbrief
mail laten weten)
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 Leo Kranenburg
Kijk voor meer informatie op: www.protestantsekerkhalfweg.nl

