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GEMEENTEBRIEF
Pastorale berichten:
Voor berichten over lief en leed in onze gemeente kunt u contact pnemen
met onze predikant en/of met uw wijkouderling. Maandag overdag en
donderdag is zij vrij. Tel.: 589164, Email predikant@pghkorenaar.nl

Vandaag: zondag 14 februari 2016
Het is de eerste zondag van de 40-dagentijd.
Voorganger is ds. Carla Melgers. Organist is Piet Boon. Cok Rademaker
is onze koster. De kindernevendienst wordt geleid door Manon de Jong.
Lisette Langelaar verzorgt de kinderoppas. Na de dienst staat er koffie
thee, of limonade voor u klaar in de hal en de Dobber.

De inzamelingen:

1e inzameling van uw gaven is voor Financiële steun Iraans gezin. Het
gaat over een Iraans gezin, bestaande uit moeder en twee dochters van
16 en 18 jaar oud. Zij zijn uit Iran gevlucht vanwege hun geloof.
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 bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet en medeleven naar
de Mw. M. Hassefras- Hoek.

Protestantse Gemeente Hazerswoude
14 februari 2016
Volgnummer 1207

Orde van dienst
Zingen voor de dienst: Lied 221
Welkom en mededelingen
Intochtslied: Psalm 91A
Stil gebed
Zingen:
Lied 583: 1
Kyriegebed
Zingen:
Lied 538: 2
Woorden van leven Kolosss.3: 12-15
Zingen:
Lied 538: 4
Zondagsgebed
Project kindernevendienst
Gesprek met de kinderen
Projectlied: Wij gaan er even tussenuit
Lezen:
Lucas 4: 1-13
Zingen:
Lied 1005
Uitleg en verkondiging
Zingen:
lied 833 (3x)
Gebeden
Collecten
Slotlied:
Lied 418

Uitzending en zegen

Pastoraat:
Mevrouw M. Hassefras is afgelopen donderdag weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. Wij wensen haar van harte een
voorspoedig herstel toe.

Deze week:
Gemeenteavonden over: Zegening andersoortige levensverbintenissen
In het beleidsplan 2014-2018 van de kerkenraad staat dat we de indertijd gestopte discussie over zegening van
andersoortige levensverbintenissen willen heropenen. Bij dit gesprek met de gemeente is de aanwezigheid van
predikant wel een vereiste en daarom hebben we in het afgelopen vacante jaar ons voornemen nog niet ten uitvoer
kunnen brengen.
Aan het eind van het vorig jaar werd de kerkenraad een concrete vraag gesteld over de mogelijkheid een
andersoortige relatie te zegenen. Na zorgvuldig over deze vraag gesproken te hebben heeft de kerkenraad de vraag
niet met “nee” beantwoord . De kerkenraad kon geen “ja” zeggen zonder ieder gemeentelid in de gelegenheid te
stellen zijn/haar opvatting ter zake kenbaar te maken en zonder de bovengenoemde discussie te voeren.
Sinds kort hebben we weer een eigen predikant en de kerkenraad wil het gesprek met de gemeente over deze zaak
nu zo spoedig mogelijk voeren.
Om iedereen in de gelegenheid te stellen zijn/haar mening kenbaar te maken schrijven we twee gemeenteavonden
uit en wel op : Dinsdag 16 februari en woensdag 17 februari
We nodigen u van harte uit op één van deze avonden aanwezig te zijn.
We beginnen om 20.00 uur en vanaf 19.30 staat de koffie klaar.
In het profiel van ons beleidsplan staat dat we een pluriforme gemeente zijn, d.w.z. dat er over een aantal zaken
verschillend gedacht wordt. De kerkenraad spreekt de wens uit dat we met respect voor elkaars standpunt het
gesprek zinvol zullen voeren zodat zij ( de kerkenraad) een zorgvuldig tot stand gekomen besluit kan nemen.
Namens de kerkenraad, Nelleke de Beus

Volgende week, zondag 21 februari 2016.

De 2e zondag van de 40-dagentijd.
De dienst wordt geleid door ds. Carla Melgers. Het orgel wordt bespeeld door Herman Verbree. Hilbrand Zintel is
e
e
onze koster. De 1 inzameling is voor Kerkinactie/voorjaarszendingsweek en de 2 voor de kerk. De
kindernevendienst wordt geleid door Barbara van Staalduinen en Lavinia Schipper verzorgt de kinderoppas.
Na de dienst bent u welkom bij de koffie in de hal en de Dobber.

En verder:
BijbelvakantieClub 2016!

Op woensdag 24 en donderdag 25 februari is er weer De BijbelvakantieClub!
Woensdag van 10.00-12.00 en donderdag van 10.00-14.00.
Met groep 1 tot en met 6 gaan we zingen, knutselen en naar een Bijbelverhaal luisteren.
Dit jaar werken we op ‘ De Bouwplaats’ in de Korenaar. We ontwerpen en bouwen een huis, leggen elektriciteit aan.
We zorgen voor de inrichting en repareren als het nodig is.
Op donderdag sluiten we af met een THEATER van 13.00 tot 14.00.
De tieners (groep 7 en 8) hebben een eigen programma in De Regenboog op het Raadhuisplein. Zij komen ook op
woensdag (10.00-12.00) en donderdag (10.00-14.30) samen.
Heel graag nodigen wij u/jullie uit om de kinderen kennis te laten maken met de bouwplaats van onze Here God. Alle
kinderen/kleinkinderen/vriendjes of vriendinnetjes zijn welkom.
Naast deze uitnodiging wil ik ook graag een oproepje doen. Inmiddels zijn er naar aanleiding van de oproep van
vorige week een aantal vrijwilligers bijgekomen, waarvoor heel hartelijk dank. Toch kunnen we nog wat mensen
gebruiken, vooral voor donderdag. Dus als het lukt om te helpen, heel graag.
Verder zijn wij op zoek naar:
- platte knopen
- blouses met lange mouwen om de kleding van de kinderen te beschermen
- bouwhelmen
Voor het verzamelen van de spullen hebben wij een grote doos in de hal van de kerk gezet.
Namens de kinderen alvast heel hartelijk dank.
Meer informatie? U mag mij altijd mailen of bellen. estherkarens@hotmail.com of 06-22682560.
In tegenstelling tot hetgeen vermeld staat in kerkklanken, zal de afsluitingsdienst van de bijbelvakantieclub
plaatsvinden op 28 februari om 10:00 uur in onze gemeente. Voorganger van deze dienst is mevrouw Ds. Van
Poppel uit Den Haag.
“Alleen Staan, Samen Gaan”
Rouwen hoef je niet alleen te doen...
Praten....ook over wat je niet wilt vergeten....
Pijn en verdriet delen...
Moed vinden bij elkaar... je verbonden voelen.
De gezamelijke kerken van Hazerswoude dorp bieden een gesprekskring aan voor mensen die een half jaar of langer
geleden hun partner door overlijden hebben verloren.
Iedereen uit Hazerswoude en omliggenden gemeenten, ongeacht levensbeschouwelijke of kerkelijke achtergrond, die
in een veilige omgeving met lotgenoten ervaringen wil uitwisselen, is van harte welkom!
Wij proberen door deze ontmoetingen mensen een stapje verder te helpen. Het programma bestaat uit zes
bijeenkomsten van twee uur.
De gesprekskring verliesverwerking “Alleen Staan, Samen Gaan” start bij voldoende deelname op 1 maart 2016 van
14.00 tot 16.00 uur. U kunt zich opgeven tot 20 februari. Bent u hier nu nog niet aan toe, kunt u zich ook opgeven
voor de kring die we in november hopen te starten.
Aafke Knibbe, 0172-589494 acknibbe@planet.nl Carien van Leeuwen, 079-3414601 kopa@live.nl
Jolanda Harkes, 0172-588837 jolandaharkes@hotmail.com
Automatische betaling(en) VVB.
Ik maak u er op attent dat degenen die hun VVB-toezegging voor het jaar 2016 hebben gewijzigd en gewend zijn
automatisch te betalen alleen zelf dit bedrag bij de bank of giro kunnen laten veranderen.
Wilt u hier even aandacht aan geven.
Voor wat betreft wijziging VVB-bedrag met betrekking tot een afgegeven machtiging, hoeft u niets te doen. De
penningmeester neemt bij incassering de wijziging over zoals aangegeven op het toezeggingsformulier VVB 2016.
Met vriendelijke groeten, Dick Zaal, penningmeester CvK.
Hallo allemaal,
Vandaag zondag 14-februari 2016 is het niet alleen Valentijnsdag, maar zijn er ook twee diensten.
In de avond is dat een jongerendienst. Deze avond zal Ds. A Vastenhoud uit Den Haag voorgaan, met als thema:
Hoe ga ik om met verleidingen? Verleidingen zijn iedere dag overal om ons heen. Hoe kunnen we hier weerstand
tegen bieden? En aan welke personen uit de Bijbel kunnen we hierin een voorbeeld nemen?
Leon van Veen zal de dienst op piano begeleiden. We beginnen om 18:20 uur met een aantal liederen.
Luister ze alvast op http://hghaz.nl/home/jd/index.html
Tot zondag in de Ned. Herv. kerk!
Groeten,
De Jeugddienstcommissie

