GEMEENTEBRIEF

Protestantse Gemeente Hazerswoude
12 maart 2017
Volgnummer 1263

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, zondag 12 maart 2017, 10.30 uur
2e zondag 40-dagentijd
is ds. M. Burema uit Alphen aan den Rijn onze voorganger en het orgel
wordt bespeeld door Herman Verbree. Aad van Zanten is onze koster.
Er is kindernevendienst en Bjorna Wanders is aanwezig bij de
kinderoppas. Iedereen is van harte welkom om elkaar ook na de dienst te
ontmoeten bij de koffie in de Dobber en in de hal.

Collecten

Orde van dienst
Lied voor de dienst Lied 536
Welkom en mededelingen
Zingen:
Lied 210
Stil gebed.
Bemoediging:
Voorganger: Onze hulp is geborgen in
die éne Naam, die tot ons zegt:
Allen: Ik zal in alles met je zijn.
Groet .
Allen:
AMEN.
Zingen:
Lied 25: 1, 2 en 3
Kyriegebed:
Lied 561
Gebed om Geestkracht
Kinderen gaan naar de nevendienst
Schriftlezing: Exodus 24: 12 - 18
Zingen:
Lied 310
Schriftlezing: Mattheus 17: 1 - 9
Overdenking
Muzikaal meditatief moment
Zingen:
Lied 544: 1, 2, 4 en 5
Kinderen komen terug
In Memoriam
Dienst der gebeden
Delen van de gaven
Slotlied:
Lied 538: 1, 2 en 4
Als gezegende mensen mogen we
gaan….

1e inzameling van uw gaven is voor Kerk in Actie,
voorjaarszendingsweek
In Guatemala is veel criminaliteit en corruptie. Conflicten worden vaak
opgelost met geweld. Red Paz is een partnerorganisatie van Kerk in Actie
en zet zich in voor een vreedzame samenleving in Guatemala. Dit doet zij
door het geven van cursussen aan mensen die conflictsituaties binnen
gezinnen, gemeenschappen en kerken op willen lossen. Het
cursusaanbod bestaat uit: ‘conflict oplossen’, ‘goed burgerschap’,
‘mensenrechten’ en ‘spiritualiteit’. Bij alle cursussen is de Bijbel een
belangrijke inspiratiebron. Na het volgen van een cursus zijn de cursisten
in staat om conflicten in de samenleving en de oorzaken daarvan te
herkennen en hier passend op te reageren.
2e inzameling van uw gaven is voor het Roemenië project
Komende zomer wordt er vanuit de jeugdraad van de Hervormde kerk voor de 3e keer een werkvakantie naar Roemenië
georganiseerd. Inmiddels hebben we een groep van 12 enthousiaste jongeren die zin hebben om de handen uit de
mouwen te gaan steken in Filpisu-Mare, een plattelandsdorp in de provincie Transylvanië. Onder andere
kluswerkzaamheden in en om de Regenboog, een kindertehuis voor kinderen tussen de 5 en 10 jaar. Het gebouw wordt
ook gebruikt als gemeenschapsruimte. In de Regenboog is ook een christelijke basisschool gevestigd, de klaslokalen
moeten opgeknapt worden en de straat en tuin rondom het gebouw.
Ook is het de bedoeling dat we nieuwe speeltoestellen bij de school/het kindertehuis gaan maken. Wij komen op
donderdag aan in Filpisu-Mare. Er is dan een Bijbelvakantieweek in volle gang. De kinderen blijven tot zondag na de
kerkdienst, dus tot die tijd gaan we mee helpen met de activiteiten van de Bijbelvakantieweek. We hopen op deze
manier een beeld te krijgen van het leven in Filpisu-Mare en hopen op veel mooie ontmoetingen met de bewoners van
het dorp. Om de reis, de kosten voor ons verblijf en alle materialen die nodig zijn om te klussen te bekostigen zijn we van
plan om verschillende acties te gaan houden. Helpt u mee?

Overlijden mevrouw van der Niet
Op maandag 6 maart is overleden Teatske (Thea) van der Niet-Veenstra op de leeftijd van 91 jaar. Haar kinderen
schreven op de rouwkaart ‘’we zijn bedroefd om haar heengaan, maar dankbaar voor de herinnering aan haar liefde.’’
Tijdens de dienst van Woord en Gebed op vrijdag 10 maart in de Korenaar lazen we Psalm 27; het laatste vers kreeg zij
mee bij haar belijdenis: ‘’Vertrouw op de Heer, houd moed en Hij zal je weer hoop geven’’. Wij wensen haar kinderen,
kleinkinderen, familie en vrienden Gods liefdevolle nabijheid toe.
In deze dienst zal haar ‘’in memoriam’’ worden uitgesproken.

Bloemengroet:
De bloemengroet gaat vandaag met een hartelijke groet van ons allen naar Cees en Rie van Aalst.

Volgende week, zondag 19 maart 2017, 10.00 uur Bidstond en viering HA
Deze dienst op de derde zondag in de 40dagentijd, wordt geleid door ds. Carla Melgers. Jos Qualm is organist en koster
is Hilbrand Zintel. De collecten zijn bestemd voor de diaconie en het onderhoudsfonds. Daarnaast is er een
avondmaalscollecte. Suzanne Marijnissen past op de kinderen en er is ook kindernevendienst. In de hal en in de Dobber
staan na afloop van de dienst koffie, thee en limonade klaar.

Pastoraat
Martijn van Berkel is pas onder de scan geweest en alles is goed. Hij is nog wel onder maandelijkse controle.
We kunnen nu weer naar de toekomst kijken.
De familie van Berkel

Vanaf 19 maart weer dienst om 10.00 uur!
Deze zondag is de laatste waarbij we de Hervormde Gemeente onderdak verlenen. Vanaf 19 maart is de Hervormde
Kerk bij hen weer in gebruik. Wij gaan dan weer naar de "wintertijd" van 10 uur. Niet lang, want de "zomertijd" komt er
aan!
De renovatie van de (gemeentelijke) toren van de Hervormde Kerk is nog niet helemaal afgerond, maar dat hindert het
gebruik van de kerk niet meer. Bij het eeuwenoude kerkgebouw trekt veel meer vocht in de muren dan bij moderne
constructies met een vochtwerende laag. De zouten tasten voegwerk en pleisterwerk aan. Gelukkig zijn er
tegenwoordig behandelingen mogelijk die het optrekken van vocht door injectie of een ingevoegde waterkering
blokkeren.
We hebben onze buren geholpen zoals dat bij onze geloofsgemeenschap past. Ze waren van harte welkom en we
hebben ze waar mogelijk geholpen in ons voor hen vreemde huis. Dat hebben ze zeer gewaardeerd. Van hun zijde is er
ook alles aan gedaan om binnen de beschikbare tijd te blijven. Dat het na een dienst een keer uitliep had ons ook
kunnen overkomen.
Het was een goed initiatief dat we de Bijbel Vakantie Club in een gezamenlijke dienst hebben afgesloten. Een mooie
afsluiting van ons gezamenlijk onderdak.

17 maart, Filmavond
Vrijdag 17 maart is er weer een filmavond in de Korenaar. We kijken dan naar de film “DANISH GIRL” gebaseerd op
waargebeurde feiten. Kunstschilderes Gerda Wegener vraagt haar man Elinar om in te vallen als vrouwelijk, model.
Elinar raakt geobsedeerd door het vrouwelijk lichaam en besluit, na een grote innerlijk strijd, zijn leven verder voort te
zetten als vrouw, Lily Elbe. Lily wordt de eerste bekende transgender in de geschiedenis. Aanvankelijk lijkt alles goed te
gaan tussen Gerda en Lily, maar steeds meer komt Gerda tot het besef dat Lily niet meer de man is, met wie ze destijds
getrouwd is. Het is een aangrijpend drama over mensen die zielsveel van elkaar houden en elkaar toch moeten loslaten.
Vanaf kwart voor acht staat de koffie weer klaar, van harte welkom!!

Spaardoosjes
Het is weer 40-dagentijd en de spaardoosjes worden zondag 5 maart uitgedeeld.
Dit jaar is alles bestemd voor Myanmar.
Elke week tijdens de dienst zal er een stukje info over de verschillende projecten worden gegeven met medewerking
van de kinderen en leiding van de kindernevendienst en de beameraars.
Op zondag 16 april, eerste Paasdag, zamelen we de doosjes weer in.
31 maart draaien we hier in de kerk de film "the lady". Verdere info hierover volgt nog. We starten om 20.15 uur met
koffie en thee en de film begint om 20.30 uur. Na afloop is er een drankje. Kosten hiervoor zijn € 5, -.
Alles ten bate van Myanmar.
Vrijdag 7 april hebben we weer de traditionele paasbroodjesverkoopactie voor Myanmar.
Wij vragen hiervoor nog mensen die mee willen helpen.
Paar uurtjes lopen voor het goede doel en je bent lekker actief en buiten 👍😀.
Voor lekkere soep, koffie en thee wordt gezorgd.
De link van kerk in actie is: https://www.kerkinactie.nl/40dagentijd/40-dagen-1-land
Alvast warm aanbevolen en hartelijk dank, ·Namens de missionaire commissie

Wijkavonden 2017, Thema: “Deel je leven”,
naar aanleiding van o.a. Marcus 6, de verzen 30 t/m 44
Ook dit jaar biedt de kerkenraad de gelegenheid om andere gemeenteleden uit uw wijk te ontmoeten, elkaar beter te
leren kennen, samen te praten en na te denken over wat voor ons van belang is.
Wij delen ons leven met heel veel andere mensen, intensief of iets meer oppervlakkig, in gezin en in een bredere familie
relatie, de straat waar je woont, het dorp of stad waar je bent opgegroeid, een sportclub, een bijbel -of een leesclub. Er
zijn vele verbanden waarin we in onze samenleving iets met elkaar willen en kunnen delen. In onze kerkgemeenschap
delen we het geloof, verschillende beelden van God en gebruiken in de kerk.
Over dit thema willen we met elkaar, in ongedwongen sfeer, onder het genot van een drankje en een hapje, met elkaar
in gesprek gaan. Spreken of luisteren, het mag allebei. Uw/jouw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.
Data:
17 maart, om 15.00 uur, wijk 6 in zorgcentrum “Driehof”, o.l.v. Martha Rademaker
19 maart, om 20.00 uur, de wijken 2 en 5 in “de Dobber”,
o.l.v. Arend van Zanten, Joke Wolvers, Suus/Wim Vreeke
19 maart, om 20.00 uur, wijk 3 bij de familie de Jong o.l.v. Rita Hagendoorn en Jan Jongenotter
26 maart, om 20.00 uur, wijk 4 in “de Dobber”, o.l.v. Heleen Polderman en Ali van Amsterdam
Namens de wijkouderlingen en medewerkers een hartelijke groet, Wim Vreeke

