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.

BEGINNEN
Orgelspel – als we binnenkomen brandt de Paaskaars.
• Welkom en mededelingen – door de ouderling van dienst.
Psalm 89: 1, 7 (Liedboek 2013)
• Bemoediging
V: Onze hulp is in de naam van de Ene God,
G: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.
V: Die trouw is in de eeuwigheid,
G: EN NIET LOSLAAT WAT ZIJN HAND OOIT GEMAAKT HEEFT.
• Groet
V: Genade zij u en vrede, van God de Vader,
en van Jezus Christus, in de Eenheid met de Heilige Geest
G: AMEN.

Doopdienst Jackie Fennell
Zondag, 29 mei 2022
Voorganger
Ouderling van dienst
Organist
Beamer, geluid en beeld
Lector
Oppas- / Kinderdienst
Collecten

10.00 uur

We nemen plaats
• Gebed om ontferming

nr. 1762

: Ds. Gert van de Meeberg
uit Nieuw-Vennep
: Heleen Broerse
: Dick Meijer
: Onno Bart
: Gerda Adolf
: Aanwezig
: Diaconie / Jong Protestant

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

Lied 982
LEZEN
• Gebed om de heilige Geest
• Moment voor de kinderen, daarna gaan zij naar de kinderdienst
• 1e Bijbellezing: Johannes 14: 15-21, 27 (NBV21)
Lied 139b
• 2e Bijbellezing: Handelingen 1: 4-14 (NBV21)

Lied 663
• Uitleg en verkondiging

en wilt hen u in uw levenshouding en levenswandel de weg van
het geloof laten zien?
Wat is hierop jullie antwoord?
G.: JA, DAT WILLEN WIJ.

Orgelspel – de kinderen komen terug in de kerk
DOPEN
Lied 783
tijdens het zingen wordt de dopeling door oma binnen gebracht

• De ouderling van dienst overhandigt doopkaart, de doopouders steken de
doopkaars aan en hangen de doopschelp op.
• Kinderen van de kinderdienst geven een cadeautje
Lied: God zal met je meegaan (tekst: Sytze de Vries)

• Onderwijzing

God zal met je meegaan
als licht in je ogen
als lamp voor je voet
als hand op je hoofd
en arm om je schouder;
als baken bij ontij en verte die wenkt
als groet op je lippen en hoop in je hart
als stem die je uitdaagt
en woord dat je voorgaat.

Lied 833 – we zingen eerst in het Engels, daarna in het Nederlands
• Presentatie
V: Robert en Wilma Fennell – van Rijn, jullie hebben de wens uitgesproken om jullie dochter te laten dopen. Welke namen hebben jullie haar
gegeven? Want met die namen mag zij zich gekend weten bij God en bij
de mensen.
Doopouders: Jacqueline Marit Caitlin Fennell
• Wij belijden samen ons geloof door staande Lied 344 te zingen
• Doopgebed
• De voorganger giet het doopwater in de doopvont
• Doop en handoplegging

DELEN
• Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
• Mededeling over collecte
GEZEGEND OP WEG
We gaan staan
Lied 416

• Geloften
• Vragen voor de doopouders bij de doopvont
• Vraag voor de gemeente
V.: Geliefde aanwezigen, wilt u Jackie Fennell en alle kinderen
die met ons verbonden zijn, dragen in uw gebeden,

• Zegen
Orgelspel

De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij:
Wilma en Rob van Rijn- Fennell i.v.m. de doop van hun dochter Jackie
Dhr. en mevr. Adolf-de Waardt, Gemaalhof 39, Hoofddorp, i.v.m. hun 40
jarig huwelijk
Huwelijk
Kerkelijke bevestiging voor hun huwelijk is aangevraagd door Jonathan
Kranenburg en Laura Tuijl. Jonathan is de zoon van Leo en Gea
Kranenburg.
De trouwdienst vindt plaats in de Grote Kerk van Dordrecht. Deze dienst
begint om 14.30 uur en wordt geleid door ds. Gert van de Meeberg.
We wensen het bruidspaar een mooie viering toe.
De trouwdienst kan worden beluisterd via www.kerkomroep.nl en dan
zoeken naar Zuid-Holland en Dordrecht Grote Kerk.
Met een hartelijke groet, Heleen Broerse-Boterman
Collecte Jong Protestant-Jeugdwerk
Diaconaat: ook voor jongeren
Diaconaal werk, is dat alleen iets voor volwassenen? Nee! Jong Protestant,
de jongerenorganisatie van de Protestantse Kerk, en Kerk in Actie hebben
werkvormen ontwikkeld waarmee jongeren kunnen kennismaken met
diaconaat.
De ervaringen zijn erg positief. Jongeren ontdekken samen met hun
jeugdleider en een diaken op welke manieren ze van betekenis kunnen zijn
voor de mensen om hen heen en hoe dat ook hun eigen leven verrijkt. Het
programma stimuleert hen ook om diaconaal actief te blijven.
Steun het jeugdwerk van de Protestantse Kerk. Geef in de collecte of maak
uw bijdrage over op NL52 ABNA 041 41 41 415 t.n.v. Jeugdwerk
Protestantse Kerk (of naar het rekeningnummer van onze
kerkrentemeesters) o.v.v. collecte Jong Protestant mei.
Help je mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

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

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.

Collecte opbrengsten
De collecte van 1 mei heeft opgebracht:
- Diaconie
€ 78,07
- Kerk
€ 82,37
De collecte van 8 mei heeft opgebracht:
- KiA Nigeria
€ 103,40
- Kerk
€ 87,50
De collecte van 15 mei heeft opgebracht:
- KiA De Glind
€ 121,95
- Kerk
€ 81,78
De collecte van 22 mei heeft opgebracht:
- Diaconie
€ 94,62
- Missionair werk
€ 95,45

Agenda voor de komende week
Woensdag
Zondag

01-06 10.00-12.00 uur Inloop.Kombinnen!
05-06 10.00 uur
ds. Wilma van Rijn-Fennell

Pinksterdienst
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 kerkbrieven in juni zullen worden samengesteld door Cora Gerritse.
De kopij kan gemaild worden naar kerkbrief@protestantsekerkhalfweg.nl.
Kijk voor meer informatie op: www.protestantsekerkhalfweg.nl.

