KERKBRIEF

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: seizoensvrucht?

Protestantse gemeente
te
Halfweg-Zwanenburg

Orgelspel
VOORBEREIDING
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
Lied 216: 1 en 2

Dit is een morgen

Bemoediging en groet
Lied 216: 3

Dag van mijn leven

Gebed
Kindermoment: de kinderen gaan naar de kinderdienst.
HET WOORD
Inleiding thema
Schriftlezing: : Galaten 5: 13-26
Lied 841: 1, 2 en 4 Wat zijn de goede vruchten

Thema: seizoensvrucht?
Zondag, 8 mei 2022
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: KiA Noodhulp / Kerk

Na de dienst zijn we van harte welkom voor
een kop koffie, thee of een glas limonade

Lied 834

Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht

GEBEDEN EN GAVEN
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Collecte-aankondiging
De kinderen komen terug in de dienst.
TOT SLOT
Slotlied 416: 1, 2 en 4 Ga met God en Hij zal met je zijn
Zegen, besloten met zingen van lied 431 b (Amen)
Orgelspel

De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij:
Yolanda en Evert Jonker - v. d. Steen, de Heining
Bedankt
Hartelijk dank voor de attenties die ik in de vorm van bloemen, kaarten en
telefoontjes mocht ontvangen rond en op mijn 80e verjaardag op 29 april.
Dit alles heeft het voor Jan en mij tot een onvergetelijk dag gemaakt. We
zijn daar erg dankbaar voor.
Willy de Waal-Meijer
Collecte Kerk in Actie 2022 - Noodhulp (Nigeria)
Ruim 2 miljoen Nigeriaanse christenen en moslims zijn voor het geweld op
de vlucht in eigen land. In officiële vluchtelingenkampen van de UNHCR is
slechts plaats voor 500.000 mensen. De meeste vluchtelingen wonen
daarom in dorpen van mensen, die zelf moeilijk rond kunnen komen. Er is
een enorm tekort aan voedsel, water en hygiëne. Via Nigeriaanse kerken en
organisaties biedt Kerk in Actie voedselhulp, water en sanitair en hulp om
trauma’s te verwerken. Christenen en moslims verbeteren hun situatie
samen. Ze zijn geen vijanden van elkaar, maar bondgenoten in de strijd
tegen armoede en terrorisme.
U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken op rekening
NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, (of naar het
rekeningnummer van onze diaconie) o.v.v. het projectnummer
'Z 004624' of doneer online. Hartelijk dank!
Voor meer informatie kijk op: www.kerkinactie.nl/vluchtelingen-nigeria
Namens de ZWO-commissie, Ellen Oostwouder
Voorbereiden Pinksterdienst, 5 juni.
De dienst op Pinksterzondag is de eerste dienst die de. Wilma van Rijn weer
bij ons voorgaat. Net als bij andere bijzondere zondagen bereidt ze die
graag met gemeenteleden voor. Wilt u/wil jij meewerken daaraan? Meld je
dan aan bij de scriba Heleen Broerse. Haar gegevens staan in het kerkblad.
Woensdag welkom
Heeft u behoefte aan gesprek? Wilt u andere mensen ontmoeten met een
kopje koffie? En zou u deze week graag een kaarsje aan willen steken? Dat
blijft allemaal mogelijk op woensdagochtend tussen 10 en 12 uur.
Elke woensdag- en zondagochtend kunnen in de ronde mand bij de ingang
van de kerk producten voor de voedselbank worden ingeleverd.

Pastoraat in mei
Tijdens het zwangerschapsverlof van ds. Wilma van Rijn-Fennell zijn er
4 uren per week pastoraat beschikbaar ter vervanging.
Dominee Gonja van 't Kruis uit Rijsenhout is hiervoor beschikbaar.
Voor aanvraag van pastorale hulp kunt u het bekende telefoonnummer
gebruiken: 06- 23 63 82 19. Dit nummer wordt tijdelijk door Gerda Adolf
beheerd.
Terug van weggeweest: 8 mei Zondagmiddagconcert
Na twee jaar van ‘stilte’ openen op 8 mei violiste Jorinde Gray en pianist
Duco Burgers de nieuwe serie Zondagmiddagconcerten in onze Protestantse
kerk. Zij spelen kamermuziek van onder andere Beethoven en Piazzolla.
Het Zondagmiddagconcert begint om 14.30 uur (kerk open 14.00 uur) en de
entree bedraagt € 7,50 inclusief een drankje na afloop van het concert.
Kaartverkoop is in de kerk. Voor kinderen tot en met 12 jaar is geen entree
verschuldigd. Het concert duurt ongeveer een uur.
In het Kerkblad van mei leest u veel meer over de violiste Jorinde Gray en
pianist Duco Burgers, over hun loopbaan en de kamermuziek die zij deze
middag ten gehore gaan brengen.
Namens de commissie Zondagmiddagconcerten, Ben Broerse
Agenda voor de komende week
- Dinsdag 10-05 10.15 uur
Comm.Eredienst
- Woensdag 11-05 10.00-12.00 uur Inloop.Kombinnen!
- Woensdag 11-05 19.30 uur Moderamen
- Zaterdag 14-05 09.00-15.00 uur Boekenmarkt
- Zondag
15-05 10.00 uur
Ds. Robert Jan Bakker uit Amsterdam
Collecten 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.
De kopij kan gemaild worden naar kerkbrief@protestantsekerkhalfweg.nl.
Kijk voor meer informatie op: www.protestantsekerkhalfweg.nl.

