GEMEENTEBRIEF

Protestantse Gemeente Hazerswoude
10 juli 2016
Volgnummer 1228

Kopij inleveren/ insturen naar gemeentebrief@pghkorenaar.nl De
kopij dient uiterlijk donderdag om 14:00 uur in ons bezit te zijn!

Pastorale berichten en bereikbaarheid predikant
Voor berichten over lief en leed in onze gemeente kunt u contact
opnemen met onze predikant en/of met uw wijkouderling.
Maandag overdag en donderdag is onze predikant vrij.
Telefoon predikant: 0172-589164. E-mail:
predikant@pghkorenaar.nl

Vandaag, - zondag 10 juli 2016
Vandaag, zondag 10 juli 2016,
wordt de dienst geleid door ds. Carla Melgers, Organist is Jos
Qualm. Onze koster is Hilbrand Zintel. Er is kindernevendienst en
Suzanne van der Haven verzorgt de kinderoppas. Zoals elke
zondag staat er na de dienst koffie voor u klaar in de hal en in de
Dobber.
Inzamelingen
De 1e inzameling is voor de diaconie
de 2e inzameling voor het onderhoudsfonds

Bloemengroet:

Orde van dienst
voor de dienst:
Lied 286
Welkom en mededelingen door
Intochtslied:
Psalm 27: 1 en 2
Stil gebed
Groet
Klein Gloria
Gemeente gaat zitten
Kyrie
Glorialied
Lied305
Gebed van de zondag
Gesprek met de kinderen
Samenzang
‘’Kijk eens om je
heen’’
Kinderen gaan naar de
kindernevendienst
Schriftlezing
Psalm 36: 6-10
Samenzang `
lied 215: 1, 3 en 4
Schriftlezing
Lucas 10: 25-37
Samenzang
lied 1005
Verkondiging
Samenzang
Lied 834
Dienst van de gebeden
Inzameling van de gaven
Slotlied: (staande) Lied978
Zegen met gezongen amen

De bloemengroet gaat vandaag met een hartelijke groet van ons
allen naar Henny en Eef van Soest

Pastoraat
Mevrouw Maaskant is begin deze week gevallen in huis en heeft haar pols gescheurd die in het gips moest.
Na een ziekenhuisopname, is ze nu tijdelijk in Souburgh zorgcentrum te Waddinxveen. We wensen haar
veel sterkte en geduld tot ze weer naar haar eigen huis kan.

Volgende week, zondag 17 juli 2016
Volgende week, zondag 17 juli 2016,
Is onze voorganger ds. Carla Melgers. Piet Boon bespeelt het orgel en onze koster is Wim Rademaker. De
inzamelingen zijn voor kerk en diaconie. Er is kindernevendienst en de kinderoppas wordt verzorgd door
Rita de Gelder. Na de dienst bent u welkom bij de koffie in de hal of de Dobber.

En verder….
De kindernevendienst in de zomertijd
In de Korenaar zijn we gewend dat ook in de zomertijd de kinderen in de kerk kunnen deelnemen aan de
kindernevendienst. Echter de leiding van de kindernevendienst gaat ook op vakantie, dus is de hulp van
vrijwilligers nodig. Voor een paar zondagen in juli wordt nog naar vervangende leiding gezocht. Het gaat om
de zondagen, 24 juli en 31 juli.
Als u het leuk vindt om een keer de kindernevendienst te leiden, dan kunt u contact opnemen met
Christiaan Knibbe, christiaan.knibbe@online.nl .Bedankt voor uw medewerking.

Wij willen u bedanken
Wij willen u bedanken voor de hartverwarmende belangstelling die wij ontvingen na het overlijden van mijn
man, onze vader, schoonvader, opa en opa opa, ·NICOLAAS WILLEM VAN DEN HOUT
Het is een troost te merken dat zovelen van Nico hielden en hem waardeerden om wie hij was.
Dit zal ons ook tot steun zijn in de komende tijd.
H.C. van den Hout- Kögeler
kinderen, klein- en achterkleinkinderen.
Werkendam, juli 2016
Nieuw ambtsdragers
Aan het begin van dit kalenderjaar meldden wij u dat er voor het komende seizoen een viertal vacatures zijn
binnen de kerkenraad. De kerkenraad is blij u te kunnen melden dat er in samenspraak gemeenteleden zijn
gevonden die de vrijkomende functies willen gaan bezetten.
Voor de functie van wijkouderling hebben wij de toezeggingen van Christiaan Knibbe en Joke Wolvers. De
functie van scriba zal Ellen de Gelder op zich nemen. De taken van de jeugdouderling zullen worden
overgenomen door de taakgroep Midden Inn.
De kerkenraad is dankbaar dat zo alle taken weer ingevuld kunnen worden. Op zondag 11 september zullen
de nieuwe ambtsdragers bevestigd worden.
Jan Luuk van Dijk, scriba.

