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.

Orgelspel
VOORBEREIDING

Protestantse gemeente
te
Halfweg-Zwanenburg

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
Lied 33: 1
Bemoediging en Groet
V
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Mijn herder is de Heer,
NOOIT ZAL HET MIJ AAN IETS ONTBREKEN.
Hij voert mij aan rustige wateren,
HIJ VERKWIKT MIJN ZIEL.
Hij leidt mij in de rechte sporen
OM ZIJNS NAAMS WIL.
Ik vrees geen kwaad,
WANT GIJ ZIJT BIJ MIJ
Onze hulp is de naam van de Eeuwige:
IK-ZAL-ER-ZIJN. AMEN.

Gebed om ontferming
Glorialied: Lied 705: 1

Zondag Trinitatis
Heilig Avondmaal
Zondag, 12 juni 2022

10.00 uur

nr. 1764

Voorganger
Ouderling van dienst
Organist
Beamer / geluid en beeld
Lector
Oppas- / Kinderdienst
Collecten

: Ds. Wessel Westerveld
: Cora Gerritse
: Arjen de Jong
: Rob Piso / Melissa Sieraad
: Heleen Broerse
: Aanwezig
: Diaconie / Kerk

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

HET WOORD
Gebed om de Geest
Voor kinderen en andere mensen
Lied 420
Lezing Mattheüs 28: 16-20 (NBV 21)
Lied op melodie van lied (psalm) 134
O Vader, dat Uw liefd' ons blijk';
O Zoon, maak ons Uw beeld gelijk;
O Geest, zend Uwen troost ons neer;
Drieënig God, U zij al d' eer.
Overweging
Orgelspel

GEBEDEN EN GAVEN
Voorbeden en stil gebed
Collecte-aankondiging door de collectant van dienst.
Kinderen komen terug

Wegzending en zegen
Zegen

De diakenen maken de tafel gereed

De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij:
Dhr. G. Joustra, Irenestraat, i.v.m. zijn 80e verjaardag
Dhr. F. Hoogland, Kastanjelaan, i.v.m. zijn 90e verjaardag

De beamer gaat uit

MAALTIJD VAN DE HEER
Nodiging
Tafelgebed
Bidden Onze Vader
Vredeswens Lied 421 (3x)
Vrede voor jou, vrede voor jou, vrede voor jou.
Vrede voor jou, vrede voor jou, vrede voor jou.
We delen brood en wijn
Danklied 704: Dank, dank nu allen God
1. Dank, dank nu allen God
met hart en mond en handen,
die grote dingen doet
hier en in alle landen,
die ons van kindsbeen aan,
ja, van de moederschoot,
zijn vaderlijke hand
en trouwe liefde bood.
3. Lof, eer en prijs zij God
die troont in 't licht daarboven.
Hem, Vader, Zoon en Geest
moet heel de schepping loven.
Van Hem, de ene Heer,
gaf het verleden blijk,
het heden zingt zijn eer,
de toekomst is zijn rijk.

2. Die eeuwig rijke God
moge ons reeds in dit leven
een vrij en vrolijk hart
en milde vrede geven.
Die uit genade ons
behoudt te allen tijd,
is hier en overal
een helper die bevrijdt.
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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.
Hun postadres is op aanvraag beschikbaar.
Bedankjes
Hartelijk dank voor de bloemen die ik namens jullie gemeente heb
gekregen!
Gonja van het Kruis
Bedankt voor de prachtige bloemen die ik namens de kerk heb ontvangen
t.g.v. mijn verjaardag. Ik was zeer verrast! M.vr.gr. Janneke Vogelzang
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.
Agenda voor de komende week
Woensdag
15-06 10.00-12.00 uur Inloop, Kom binnen!
Zondag 19-06 10.00 uur
ds. C.J.P. Ofman, Amsterdam
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 Cora Gerritse. De kopij kan gemaild worden
naar kerkbrief@protestantsekerkhalfweg.nl.
Kijk voor meer informatie op: www.protestantsekerkhalfweg.nl.

Deus = God;
Pater = Vader;
Filius = Zoon;
Spiritus Sanctus = Heilige Geest;
est = is;
non est = is niet

