KERKBRIEF
Protestantse gemeente
te
Halfweg-Zwanenburg

Zondag, 22 mei 2022
Voorganger
Ouderling van dienst
Organist
Beamer / geluid en beeld
Lector
Oppas- / Kinderdienst
Collecten

10.00 uur

nr. 1761

: Dhr. Maarten Kruimer uit Huizen
: Heleen Broerse
: Arjen de Jong
: Rob Piso / Melissa Sieraad
: Heleen Broerse
: Aanwezig
: Diaconie / Missionair werk PKN

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

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
• Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
Aanvangslied 280: vers 1, 2, 3 en 7
• Bemoediging en Groet
Lied 600: vers 1 t/m 5
• Kyrie gebed
Glorialied 657: vers 1, 2 en 4
LEZEN
• Gebed om de heilige Geest
• Kinderen kunnen naar de kinderdienst gaan.
• Eerste Schriftlezing: Psalm 31: 1-9 (NBV 2004)
Lied 825: vers 1, 4 en 5
• Tweede Schriftlezing: Lucas 21: vers 25-32 (NBV 2004)
Lied 653: vers 1, 4 en 7
• Overdenking
Orgelspel
Lied 221: vers 1 en 3
DELEN
• Dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader
• Collecte aankondiging
• Kinderen komen uit de kinderdienst terug.
GEZEGEND OP WEG
Slotlied 837: vers 1, 2 en 4 (staande)
• Zegen, beantwoord met gezongen Amen, lied 431-B
Orgelspel
************************************************************
De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij:
mevr. M. Kromhout-de Bruin, Julianalaan

Meeleven
Graag willen wij u ik via deze weg u op de hoogte brengen van de situatie
van onze moeder. Zij verblijft tijdelijk in Klein België te Haarlem omdat de
situatie thuis zo zorgelijk was geworden dat haar gezondheid in gevaar
kwam. Door deze opname sinds 20 april heeft onze moeder de kerk niet
kunnen bezoeken. Gelukkig gaat het goed met haar en hopen dat er snel een
oplossing wordt gevonden zodat zij terug kan komen naar
Halfweg/Zwanenburg. En daardoor hopelijk ook weer in staat zal zijn de
kerk te bezoeken.
Mocht er iemand een kaart willen sturen, wat zij zeer zal waarderen, dan
kan dit naar: Mevrouw R. Goedhart de Joode
Dillenburg 6
1165 HM Halfweg
Wij zorgen ervoor dat het bij haar terecht komt.
Met vriendelijke groet Jos en Marco Goedhart
Mevrouw Agterhof-Van der Schaaf kampt met hartproblemen, binnenkort
gaat ze hiervoor naar het ziekenhuis. Een kaartje of telefoontje wordt op
prijs gesteld. We wensen haar een voorspoedig herstel toe.
Met vriendelijke groet Simone Groothuis

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.

Inspirerende teksten gezocht
In de pinksterdienst van 5 juni 2022 zullen wij in de kerk de Nieuwe
Bijbelvertaling ‘21 feestelijk introduceren. Voor deze feestelijke dienst zijn we op
zoek naar inspirerende, prikkelende, unieke teksten.
Welke tekst spreekt u aan? Dit mag uit de Bijbel zijn, maar ook uit een gedicht,
een citaat van een persoon etc. Schrijf uw tekst op de tekstballon, knip het uit, en
neem deze uiterlijk 5 juni mee naar de kerk.
We zijn erg benieuwd naar uw bijdragen.
Ds. Wilma van Rijn

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.

Woensdag welkom
Collecte Missionair werk PKN
Oog voor kinderen in pioniersplekken Pioniersplek Het Badhuis wil een
huiskamer en ontmoetingsplek voor de wijk zijn. Ook voor kinderen en
jongeren. Voor hen is er in de Kidsclub en BadhuisForYouth alle ruimte
voor gezelligheid, leuke activiteiten en goede gesprekken. Ze kunnen op
verschillende momenten in de week chillen met hun vrienden en
vriendinnen, spelen met de spelcomputer en snacken rond etenstijd. Tijdens
de wekelijkse bijbelclub kunnen kinderen zingen, luisteren naar een
verhaal, knutselen en samen een spel spelen. Naast alle gezellige
activiteiten is er in de Zwijndrechtse pioniersplek ook tijd en ruimte voor
persoonlijke gesprekken over levensvragen en zingeving.
Steun het missionaire werk van de Protestantse Kerk. Geef in de collecte of
maak je bijdrage over op NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse
Kerk (of naar het rekeningnummer van de kerkrentmeesters) o.v.v. collecte
Missionair werk mei.
Help je mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

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.

Agenda voor de komende week
Woensdag
Zondag

25-05 10.00-12.00 uur Inloop.Kombinnen!
29-05 10.00 uur
Ds. Gert van de Meeberg
uit Nieuw-Vennep, doopdienst

Collecten 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 kopij kan gemaild worden naar kerkbrief@protestantsekerkhalfweg.nl.
Kijk voor meer informatie op: www.protestantsekerkhalfweg.nl.

