GEMEENTEBRIEF

Protestantse Gemeente Hazerswoude
13 november 2016
Volgnummer 1246

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 13 november 2016, Dankdienst voor
gewas en arbeid
wordt de dienst geleid door ds. Carla Melgers. Het orgel wordt
bespeeld door Herman Verbree en Wim Rademaker is koster. Er is
kindernevendienst en de kinderoppas wordt verzorgd door Diny
Boer-Harkes. Na de dienst is er voor iedereen koffie, thee en
limonade in de hal en in de Dobber

Collecten 13 november
Dankdagcollecte is voor de voedselbank

De voedselbank helpt mensen die in financiële nood verkeren door
ze (tijdelijk) te voorzien van voedselpakketten. Wij werken samen
met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen
we er samen voor dat armoede wordt bestreden,
voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast.

Orde van dienst
Lied voor de dienst ‘’Zoek eerst het
Koninkrijk van God’’
Welkom en mededelingen
Intochtslied:
Psalm 150
Stil gebed
Groet
Klein Gloria
Kyriegebed
Glorialied
Lied 910
Zondagsgebed
Gesprek met de kinderen
Kinderlied
Lied 218
Schriftlezing
1 Kronieken 29: 6 – 19
door lector
Samenzang
Lied 943
(1: allen; 2: vrouwen; 3: mannen; 4:
vrouwen; 5: mannen; 6: allen)
Schriftlezing
Handelingen 17: 22 - 28
Samenzang
lied 413
Overdenking
Samenzang
lied 978
Dankgebed & lied 718: 1, 2, 3 en 4
de dankgebeden wisselen wij af met
telkens één couplet van lied 718
Na de woorden: ‘Geprezen zijt Gij,
Here, God van Israël, van eeuwigheid
tot eeuwigheid!’
Inzameling van de gaven
Slotlied
Lied704
Zegen

1e inzameling van uw gaven is voor Kerk in Actie diaconaat,
Nederland
In een rijtjeshuis in Lelystad runnen enthousiaste vrijwilligers het gastvrije inloopcentrum Waterwijk.
Wie wil loopt er binnen voor een kopje koffie, een praatje, een warme maaltijd of naailes. Het inloophuis
is één van de diaconale activiteiten van het interkerkelijke samenwerkingsverband IDO.
Binnen IDO zetten driehonderd vrijwilligers zich in voor mensen die eenzaam zijn, gebrek hebben,
tussen wal en schip vallen of kampen met schulden. Met een helpende hand en luisterend oor bieden
de vrijwilligers hen warmte, steun en perspectief. Tussen de middag zullen zo’n 4000 maaltijden
verstrekt worden en zal het vorig jaar gestarte ontbijtproject voor kinderen van twee basisscholen
worden voortgezet. De basisscholen geven aan dat de kinderen die van dit ontbijtproject gebruik
maken aanmerkelijk betere schoolprestaties laten zien dan voorheen. Voortzetting en de te
verwachten groei betekenen dat in 2016 mogelijk al rond de 1.000 kinderen aan zo’n ontbijt in het
inloophuis deel zullen nemen. Voor al deze projecten zijn bijdragen via de collecte uiteraard zeer
waardevol.
2e inzameling van uw gaven is voor de eigen diaconie

Bloemengroet:
De bloemengroet gaat vandaag met een hartelijke groet en felicitatie van ons allen naar
Jan en Tiny Jongenotter ter gelegenheid van hun 50 jarig huwelijk.

Deze Week
18 november 2016. SIRKELSLAG KIDS.
Sirkelslag Kids is een spannend, interactief spel voor kindergroepen zoals kinderclubs of
catechesegroepen (8 t/m 12 jaar). Ga met je groep de strijd aan met andere groepen uit heel Nederland
en wie weet wordt jouw groep de winnaar van een prachtige Sirkelslagbeker.
We hebben inmiddels 2 groepen, maar nog meer enthousiaste kinderen zijn altijd welkom.
Waar en wanneer
Je speelt Sirkelslag KIDS op vrijdagavond 18 november van 19.30 t/m 21.00 uur.
Locatie: De korenaar, in de grote zaal.
M.gr. Sandra van der Haven

vrijdag 18 november. Mosselmaaltijd,
Ik werd al achtervolgd door enkele mosselliefhebbers wanneer er weer een mosselmaaltijd zou worden
georganiseerd. Met het RAS team hebben we nu afgesproken dat wij op vrijdag 18 november as.
weer een mosselmaaltijd zullen organiseren in de Dobber. Aanvang 18.00 uur.
Voor € 27,50 pp verzorgen wij de maaltijd en de opbrengst is ook dit jaar voor de kerk. Voor dit geld
krijgt u een uitgebreid mosselavontuur voorgeschoteld, kunt u de dorps- en kerkverhalen met elkaar
delen en … , het is altijd gezellig bij de RAS.
U kunt u bij mij aanmelden op telefoon nr. 589568 of via wvreeke@planet.nl
Hartelijke groet Wim Vreeke.

Volgende week, zondag 20 november 2016, Laatste zondag van het kerkelijk jaar,
is ds. Carla Melgers onze voorganger en begeleidt Piet Boon ons op het orgel. Onze koster is
Cok Rademaker, er is zowel kinderoppas als kindernevendienst.
De eerste collecte is voor Plaatselijk Missionair werk en de tweede inzameling is bestemd voor de Kerk.
Iedereen is van harte welkom om elkaar ook na de dienst te ontmoeten bij de koffie in de grote zaal.

En verder:
9 december: Kersthappen en stappen
Het is al bijna zover:
op 9 december as. is heel Hazerswoude weer in kerstsfeer.
En natuurlijk doet onze kerk daar aan mee.
Wij willen graag het Licht delen en verkopen dan ook twee waxinelichtjes, mooi ingepakt:
een voor uzelf en een om weg te geven. Ook verkopen we zakjes met cashewnoten.
De opbrengst van deze verkoop is voor ons project Myanmar.
In de hal van de kerk zijn (op veler verzoek ) weer kerststalletjes te bewonderen!
Hebt u een stalletje dat gezien mag worden?
Wij zoeken nog grote, kleine, gewone, aparte, ouderwetse, moderne kerststallen om ten toon te stellen.
Als u uw naam op de onderkant zet, dan weten we de herkomst.
Op 9 december kunt u het stalletje ’s morgens van tien uur tot twaalf uur in de hal van de kerk brengen.
Opgeven bij: Anneke Snel tel. 587314

