GEMEENTEBRIEF

Protestantse Gemeente Hazerswoude
11 september 2016
Volgnummer 1237

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.
Tel. predikant: 0172-589164. E-mail: predikant@pghkorenaar.nl
Vandaag, 11 september 2016
Startzondag /Kerk – en Schooldienst*
Deze dienst wordt geleid door ds. Carla Melgers. We vragen een
zegen voor het nieuwe schooljaar en voor de start van het kerkelijk
seizoen. Vandaag worden daarom ook de nieuwe ambtsdragers
bevestigd.
Jos Qualm bespeelt het orgel en Wim Rademaker is onze koster.
Er is deze dienst geen kindernevendienst; de kinderoppas wordt
verzorgd door familie Hoogendoorn.
Na de dienst bent u welkom bij de koffie in de grote zaal en op
diverse andere koffieschenkpunten.
Thema van de startzondag is: ‘Deel je passie’, tijdens en na de
kerkdienst zullen gemeenteleden iets van hun passie laten zien.
*Door een misverstand in de planning is het vandaag ook Kerk- en
Schooldienst en niet op 25 september zoals in het rooster vermeld
stond. Voor deze dienst zijn kinderen, ouders en leerkrachten van
de Johannes Postschool van harte uitgenodigd.

Orde van dienst
Lied voor de dienst “Samen delen”
Welkom en mededelingen
Samenzang
Psalm 150
Stil gebed/Groet/Klein Gloria
Kyriegebed, afgewisseld met het (3x)
keer zingen van lied 301A
Glorialied:
Opwekking 32
Zondagsgebed
Schriftlezing
2 koningen 2: 9
Solozang door Carla Kalisvaart
Schriftlezing
Lucas 19: 1-10
Schriftlezing
1 Johannes 4: 11-13
Opwekking 334 - Heer Uw licht en Uw
liefde schijnen (gedrumd door Dick Zaal)
Preek
Samenzang
lied 418
Afscheid aftredende ambtsdragers
Persoonlijk woord
De gemeente zingt Lied 416
Ambtsdragers die doorgaan
Nieuwe aantredende ambtsdragers
Samenzang
Lied 362: 1
Samenzang
Lied 362:2
Gebed
Samenzang
Psalm 134: 3
Dienst van de gebeden
Inzameling van de gaven
Slotlied
Lied 425

Collecten:
1e inzameling van uw gaven is voor PKN/Jeugdwerk
Sirkelslag betrekt jongeren bij de kerk
Een interactief spel rond christelijke thema’s, waaraan jaarlijks bijna 10.000 kinderen en jongeren
meedoen… Is dat mogelijk? Ja! Ieder jaar organiseert JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk, het
online spel “Sirkelslag”. Sirkelslag is voor honderden jeugdgroepen een hoogtepunt in het kerkelijk jaar. Het
geeft hen een goed middel in handen om kinderen en jongeren enthousiast te houden voor het jeugdwerk
en hen te blijven betrekken bij kerk en geloof. JOP wil graag doorgaan met het organiseren van Sirkelslag
en het ontwikkelen van nieuwe activiteiten. Met uw bijdrage voor de collecte kan JOP dit waardevolle werk
voortzetten, zodat kinderen en jongeren niet uit beeld verdwijnen, maar betrokken blijven bij de kerk. Alvast
bedankt!
2e inzameling van uw gaven is voor het onderhoudsfonds
Een kerkgemeente moet onderhouden worden, dat geldt zeker voor de gebouwen. Helpt u mee?
Bloemengroet:
De bloemengroet gaat vandaag met een hartelijke groet en meeleven van ons allen naar
mevr. T. van der Niet in de Driehof.
Volgende week, zondag 18 september 2016,
is onze voorganger mevrouw M.Jochemsen uit Utrecht. Organist is Herman Verbree en onze koster is Aad
van Zanten. De inzamelingen zijn voor PKN/Vredesweek en de diaconie. Er is kindernevendienst en de
kinderoppas wordt verzorgd door Celine van Rijthoven. Na de dienst bent welkom bij de koffie in de hal en
de Dobber/ het kerkplein.

20 september 19.00 uur Oecumenische viering Vredesweek in de Rooms Katholieke kerk, geleid door de
drie voorgangers van de kerken in Hazerswoude-Dorp: Ds. C.C.A. Melgers, Ds. W.G. v.d. Top, en Pastoor
R.L.M. Visser.

En verder….
Running Dinner
Op zaterdag 8 oktober organiseren we weer een Running Dinner. Bij een Running
Dinner gaat men letterlijk bij elkaar aan tafel. Mensen stellen hun huis open voor
gasten, anderen zijn gast aan tafel.
De ene gang hier, de volgende daar. Zo leer je elkaar tijdens de maaltijd van een heel andere kant kennen.
In de Bijbel wist men het al: aan tafel, daar komen de gesprekken op gang.
We gaan in groepjes (maximaal 6 personen) bij elkaar thuis eten. Het voor- en hoofdgerecht eet je bij
iemand thuis, en beide gerechten op een ander adres. Het nagerecht wordt geserveerd in de Korenaar, hier
komen alle deelnemers weer bij elkaar om gezellig na te praten en ervaringen te delen.
Ook als je niet kunt of wilt koken: van harte welkom! We hebben immers ook mensen nodig om de
maaltijden te nuttigen.
Aanmeldingsformulieren liggen op de steen in de hal, en downloaden via de website kan ook:
<http://www.pghkorenaar.nl> www.pghkorenaar.nl. Opgeven kan tot 2 oktober.
Met vragen kun je contact opnemen met Ellen de Gelder (tel. 06-23654409),
Heleen Polderman (tel. 071-3416744) of Marijke Westerman (email:
<mailto:westerman.marijke@gmail.com> westerman.marijke@gmail.com).
Iedereen kan meedoen, van harte welkom!
Peuter- en kleuterdienst: zoeken wij u/jou?
Een peuter- en kleuterdienst is twee keer per jaar om 16.00 uur en helemaal voor het kind.
Er wordt gezongen, muziek gemaakt, een Bijbelverhaal gelezen met behulp van plaatjes, wat verteld en
geknutseld. Het is een mooie, bijzondere dienst met allemaal kinderen bij elkaar.
We vinden het leuk, als verhalen verteld worden door diverse mensen en ook de muziek.
Zou u/jij het leuk vinden om een verhaal aan kinderen voor te lezen?
Zou u/jij het leuk vinden om liedjes te zingen voor de kinderen (het zijn vaak 4 à 5 kinderliedjes)?
Zou u/jij het leuk vinden om liedjes muzikaal te begeleiden, middels bijvoorbeeld gitaar, piano, dwarsfluit,
percussie?
Leeftijd maakt ons niet uit. Iedereen is welkom.
Als u/jij één (of meer) van deze vragen met 'ja' wilt beantwoorden, dan horen wij heel graag van u/jou. Dit
kan per email of telefoon en u/jij mag me altijd aanspreken.
We horen graag van u.
Namens de peuter- en kleuterdienstcommisie,
Sabine Dijksterhuis-van Zanten
email: sabinev_zanten@hotmail.com - tel: 06-48550312

Hallo allemaal,

Nog even en dan beginnen de clubs bij de Hervormde gemeente weer. De club is voor iedereen vanaf groep 3
t/m de 2e klas van het voorgezet onderwijs! Kom jij ook gezellig met je vrienden en vriendinnen?
Op de club lezen we uit de Bijbel en doen we leuke dingen, zoals: knutselen, creatief bezig zijn of het doen van
een spel. Kortom voor ieder wat wils!
De clubs beginnen in de week van 19 september en zijn in de clubzaal van De Regenboog,
Raadhuisplein 7. Hiernaast vind je de clubtijden van jouw club.
Voordat de clubs van start gaan is er zaterdag 17 september een startmiddag voor iedereen
in de leeftijd van 4 t/m 16 jaar om met elkaar het winterseizoen van de kerk te openen. De
middag begint om 13.30u en eindigt om 17.30u bij de Regenboog. Leuk als ook jij erbij bent! Groep 5 en ouder;
neem je fiets mee!
We hopen jou aankomend clubseizoen (weer) te zien!
Groetjes, de clubleiding
De woelige stal: Meisjesclub groep 3/4. Maandagmiddag van 14.45u tot 16.00u.
Fina van der Lip
0172-589532
Tiny van Klaveren 0172-589820

De Schaapskooi: Jongensclub groep 3/4. Maandagmiddag van 14.45u tot 16.00u.
Caroline Cornelissen
0172-586363
Jolanda Harkes
0172-588837
Rosanne Blijleven 06-23430520

De Bijenkorf: Meisjesclub groep 5/6. Donderdagavond van 18.45u tot 20.00u.
Roely Demoed
Wilma v/d Heijden
Laura van der Lede

0172-587138
0172-587286
06-22590699

De Kameleon: Jongensclub groep 5/6. Dinsdagavond van 18.45u tot 20.00u.
Pieter van der Linde
Gert Oudshoorn

0172-532223
0172-533383

De jonge arend: Jongensclub groep 7/8. Woensdagavond van 18.45u tot 20.00u.
Adriaan Rijkaart
Peter Rijkaart

06-57079852
0172-586601

De Rank: Meisjesclub groep 7/8. Maandagavond van 18.45u tot 20.00u.
Petra van Dorp
Jolanda v.d. Akker
Mariëlle Schipper

0172-587525
0172-587187
06-30067874

Spirit: Jongens- en meisjesclub klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs.
Vrijdagavond van 19.30u tot 21.00u. Aansluitend is tot 22.00uur de Jol
open.
Johan v. Dorp
Jaco Moerland
Mariëlla de Wilde

0172-587525
0172-586771
0172-588788

