GEMEENTEBRIEF

Protestantse Gemeente Hazerswoude
13 augustus 2017
Volgnummer 1285

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 ds. Carla Melgers: 0172-589164.
E-mail: predikant@pghkorenaar.nl

Vandaag zondag 13 augustus 2017, 9.30 uur,
is ds. J. Meijer uit Leusden onze voorganger, Jos Qualm bespeelt
het orgel en Cok Rademaker heeft kostersdienst. Francien van
Zanten is aanwezig bij de oppas en er is ook kindernevendienst.
Koffie, thee en limonade staan voor iedereen na de dienst klaar in
de Dobber en in de hal.
Collecten 13 augustus
1e inzameling van uw gaven is voor Kerk in Actie, zomerzending
Al jarenlang organiseert het Egyptisch Bijbelgenootschap via
zondagsscholen een bijbelquiz voor kinderen van 9 tot 12 jaar. Voor
kinderen van christelijke ouders is het best lastig staande te blijven
in Egypte. Daarom willen ze graag stevig in de schoenen staan als
het om kennis van Bijbel en geloof gaat.
Het quizprogramma helpt hen daarbij. Het is een groot succes:
afgelopen jaar deden meer dan 100.000 kinderen mee. Zij
bestudeerden het boek Handelingen en vulden de vragen in het
quizboekje in. De 8.000 winnaars wonnen een prachtig
geïllustreerd Nieuw Testament. Dit jaar wil het Bijbelgenootschap
opnieuw zo’n competitie houden, nu met 150.000 kinderen en
12.000 prijswinnaars. Een quizboekje kost € 0,25- per deelnemer,
een Nieuw Testament voor de prijswinnaars € 4,-.
Collecteer mee, zodat nog meer kinderen speels aan de slag
kunnen met de Bijbel.

ORDE VAN DE DIENST
Lied voor de dienst: Psalm 92: 1 en 2
Welkom en mededelingen
Intochtslied:
Lied 29: 1, 2 en 6
Stil gebed/Bemoediging
Drempelgebed
Zingen
Lied 902: 1, 2 en 3
Kyriegebed: bidden voor de nood van
de wereld.
Voorganger:
Allen: (Dienstboek 1 : 81)
Glorialied:
Psalm 62 : 1, 4 en 5
Allen gaan zitten.
DIENST VAN HET WOORD.
Groet:
Voorganger: De Heer zal bij je zijn.
Gemeente: De Heer zal je bewaren.
Gebed bij de opening van de Schrift.
Kinderlied
De kinderen gaan naar de
kindernevendienst.
1
Schriftlezing (door lector ): Jona 2
Zingen
Psalm 130: 1, 3 en 4
Schriftlezing: Mattheus 14 : 22 – 33
Zingen:
Liedboek 917
Verkondiging
Lied:
Lied 902: 4, 5 en 6
Dankgebed - voorbeden - stil gebed Onze Vader.
Inzameling van de gaven
De kinderen uit de crèche worden onder
collecte opgehaald.
HEENZENDING EN ZEGEN.
Zingen
Lied 352: 1,2,4,5 en 7
Uitzending en Zegen

2e inzameling van uw gaven is voor de kerk

De kerk is vanouds een ontmoetingsplaats voor jong en oud, om elkaar en vooral God te ontmoeten.
Een plek van samenkomst, van gebed en bezinning. Dat moeten we toch samen in stand houden.

Bloemengroet:
Vandaag gaan de bloemen als groet van ons allen naar Mevr. E van ’t Wout, Loeteweg 27.

Volgende week, zondag 20 augustus 2017, 9.30 uur,
wordt de dienst geleid door ds. O. van Dongen uit Amsterdam en bespeelt Piet Boon het orgel.
Hilbrand Zintel is deze zondag onze koster. De collecten zijn bestemd voor de Diaconie en het
Onderhoudsfonds. Er is kindernevendienst en Fia Pels zorgt voor de oppas.
Na afloop is er voor iedereen koffie, thee of limonade in de hal en in de Dobber.

Uit de gemeente
- Mevr. Ottolien de Vlaam, Wilhelmina van Pruisenlaan 11, is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. Wij
bidden om Licht in deze voor haar zo donkere dagen.
- Karin Korteland, Sikkel 5, is opgenomen in het LUMC, (afd. 19Q, Postbus 9600, 2300RC Leiden), waar zij
afgelopen dinsdag een zware operatie moest ondergaan. Wij hopen en bidden dat zij voorspoedig zal
herstellen en wensen Karin, Han en de kinderen van harte sterkte toe.

Wijziging datum Startzondag
Na overleg is besloten om de startzondag niet te laten samenvallen met de bevestiging van ambtsdragers (op
3 september). 24 september is de startzondag, nadere informatie volgt.

