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
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
Gemeente gaat staan

Lied Psalm 19: 1, 2

Bemoediging en Groet
Vg:
Onze hulp is in de naam van de Ene God,
Gem: Die hemel en aarde gemaakt heeft.
Vg:
Die trouw is in de eeuwigheid,
Gem: En niet loslaat wat zijn hand ooit gemaakt heeft.
Vg:
Genade zij u en vrede, van God de Vader,
en van Jezus Christus, in de Eenheid met de Heilige Geest
Allen: Amen
Gemeente gaat zitten
Lied 601: 1, 3 Licht dat ons aanstoot
Inleiding op de zondag
Gebed om ontferming

Pinksteren

Glorialied 672: 1, 2, 3 Kom laat ons deze dag

In deze dienst zullen we de Nieuwe Bijbelvertaling 2021 introduceren
Zondag, 5 juni 2022
Voorganger
Ouderling van dienst
Organist
Beamer / geluid en beeld
Lector
Oppas- / Kinderdienst
Collecten

10.00 uur

nr. 1763

: Ds. Wilma van Rijn - Fennell
: Gerda Adolf
: Dick Meijer
: Robert Fennell
: Bas Monster
: Aanwezig
: KiA Zending / Kerk

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

beantwoord met: 333 Kom Geest van God

LEZEN
Gebed om de heilige Geest
Introductie nieuwe bijbel
Kinderen gaan naar de kinderdienst
Eerste lezing Genesis 11: 1-9 (NBV21)
Lied beamer: De wijze woorden
Tweede Lezing Handelingen 2: 1-13 (NBV21)
Lied 360: 1, 2, 3, 4 Kom schepper, Geest
Overdenking
Orgelspel
Lied 841: 1, 2 Wat zijn de goede vruchten

DELEN
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Collecteaankondiging
De kinderen komen terug
GEZEGEND OP WEG
Gemeente gaat staan
Zegen

Lied 675: Geest van hierboven
amen
Orgelspel

************************************************************
De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij:
Dhr. en mevr. Broerse - Boterman, i.v.m. hun 45-jarig huwelijk
Ds. G. van ‘t Kruis
Mevr. J. Vogelzang- van Vegten, de Heining, i.v.m. haar 80e verjaardag
Afsluiten werk ds. Gonja van 't Kruis,
Ds. Van 't Kruis heeft haar werkzaamheden in onze gemeente per 31 mei
afgerond. We zijn blij dat zij tijd voor ons beschikbaar had en zo een stuk
pastoraal werk in de gemeente kon oppakken. Zij draagt haar informatie
over op ds. Wilma van Rijn-Fennell. Zij gaat na haar verlof weer aan de
slag. Als extra dank voor haar werk in de gemeente krijgt ds. Van 't Kruis
vandaag de bloemen uit de kerk.
Huwelijk M en G
“Wij beloven elkaar liefde en trouw” zo staat er op de uitnodiging van
Marcel en Gert voor hun trouwdienst op vrijdag 17 juni.
Een bijzondere stap in het leven van Marcel en onze oud-predikant.
Wij zijn van harte welkom bij hun trouwdienst in De Rank, Eugenie
Previnaireweg 14 te Nieuw-Vennep. De dienst begint om 15.30 uur.

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 Kerk in Actie 2022 - Zending (Pinksteren, Zuid-Afrika)
Bijbel brengt arme boeren in actie in Zuid-Afrika:
Veel inwoners in de Zuid-Afrikaanse provincie KwaZulu-Natal leven al generaties
lang in armoede. Ze geloven niet dat het ooit beter zal worden. Met een ambitieus
bijbel- en landbouwprogramma lukt het een Zuid-Afrikaanse organisatie om dit te
doorbreken: ze brengen families samen in actie en geven hen hoop.
De inwoners lezen eerst samen bijbelverhalen, die hen inspireren om niet bij de
pakken neer te zitten, maar in actie te komen. Daarna leren ze hoe je compost
maakt voor een vruchtbare bodem, moestuinen aanlegt en water beter vasthoudt.
En hoe je samen een spaargroep vormt en een bedrijf opzet. Het programma is
succesvol: door betere landbouwmethoden verhogen de boeren hun voedselopbrengst en is er meer geld voor investeringen, onderwijs en gezondheidszorg
Vader Shabangu begon na de training een moestuin en verkoopt nu ook schoorstenen. Die gebruiken mensen als afvoer van hun oven. Zoon Mnqobi (8) vindt het
zo leuk dat hij zijn vader helpt met groenten planten, besproeien en schoorstenen
in elkaar zetten. Steun dit werk via Kerk in Actie via de collecte in onze kerk.
Of stort uw bijdrage op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie
te Utrecht, o.v.v. bijbels boeren Zuid-Afrika of doneer online Kijk voor meer
informatie op: www.kerkinactie.nl/bijbelsboeren
Met vriendelijke groet namens de ZWO-commissie, Ellen Oostwouder
Agenda voor de komende week
Woensdag
08-06 10.00 - 12.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
Zondag
12-06 10.00 uur

Inloop; Kom binnen!
Moderamen
Comm. zondagmiddagconcerten
ds. W. Westerveld, Purmerend,
Heilig Avondmaal

Bedankt
Bedankt voor het mooie boeket bloemen dat wij kregen van de kerk voor
ons 40 jarig huwelijksfeest. Ook voor de lieve kaarten, persoonlijke wensen
en berichtjes. Wij kijken met dankbaarheid terug op deze jaren.
Hartelijke groeten van Jan en Gerda Adolf.

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

Hartelijk dank voor het prachtige boeket dat ik zondag 22 mei mocht
ontvangen. Ria en Leo Bakker kwamen gezellig ermee even op bezoek.
Ik ben er heel blij mee. Groetjes Marianne Kromhout

Deze kerkbrief is gemaakt door Cora Gerritse.
De kopij kan gemaild worden naar kerkbrief@protestantsekerkhalfweg.nl.
Kijk voor meer informatie op: www.protestantsekerkhalfweg.nl.

