GEMEENTEBRIEF

Protestantse Gemeente Hazerswoude
18 december 2016
Volgnummer 1251

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 18 december, 4e Advent
wordt de dienst geleid door ds. W. van der Lugt uit Houten. Organist
is Jos Qualm en Cok Rademaker is onze koster.
De kinderoppas is in handen van Suzanne van der Haven; er is ook
kindernevendienst. Na de dienst is iedereen welkom bij de koffie in
de hal en in de Dobber.

Orde van dienst
Lied voor de dienst: Lied 447, geheel
Welkom en mededelingen
e
De 4 Adventskaars wordt aangestoken
Intochtslied:
Lied 612, geheel
Stil gebed/Groet
Kyriegebed
Zingen
Lied 281, 1, 2, 7, 8 en 9
Gebed bij de opening van de Schriften /
Gebed van de zondag
Adventsproject en daarna zingen we het
projectlied (4e couplet)
Kinderen gaan naar kindernevendienst
Schriftlezing: (door de lector te lezen)
Jesaja 7, 10 - 17
Zingen
Lied 435, 1 en 2
Schriftlezing: Lucas 1, 26 – 38
Zingen
Lied 157A, geheel
Overweging
Zingen
Lied 461, geheel
De kinderen komen terug in de kerk
Dankzegging en voorbeden
Collecten
De kinderen uit de crèche worden
tijdens de collecte opgehaald
Slotlied:
Lied 452, geheel
Zegen ·

1e inzameling van uw gaven is voor DPA steun Iraans gezin
Het gezin dat wij ondersteunen is ruim twee jaar geleden gevlucht
vanwege hun Christelijk geloof.
Het gezin is nog steeds erg dankbaar voor alle giften die zij mogen
ontvangen van ons. Ze wachten in spanning af wat de toekomst
gaat brengen. De eerste gezinnen zijn laatst herenigd met hun
familie, dat is goed nieuws, laten we hopen dat het voor hen ook zo
af mag lopen.
De meisjes doen het goed op school, de oudste dochter heeft
vorige week een buikoperatie ondergaan in het LUMC, er is een
grote cyste verwijderd, deze sprong tijdens de operatie. Het was
dus even heel spannend. We hopen en bidden voor een goed herstel. Men houdt ons op de hoogte.
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 een wens voor een goed herstel van ons allen,
naar: Ds. Van der Top.
Kerstpakketten
Vandaag is de laatste dag dat u uw producten in kan leveren!
Er is gelukkig al veel ingeleverd zo dat wij iedereen weer kunnen bedanken voor de fijne samenwerking!
Weet U nog iemand die een steuntje in de rug kan gebruiken geef dan naam adres aan ons door!
Namens de diaconie Meinte Vierstra 06-23488964 - Alfred Hoogendoorn 0172-586055
24 december Kerstnachtdienst
De inzameling van uw gaven is voor het Leger des Heils (dak-en thuislozen) en Kerk (kosten
kerstnachtvieringen).
24 december, Kerstavond, samen met de Hervormde Gemeente, in de Korenaar:
- Kinderkerstfeest, 18.30 uur
- Kerstnachtviering om 21.30 uur, met ds. Carla Melgers.
Koster is Hilbrand Zintel
Volgende week, zondag 25 december Kerstviering
Onze voorganger is ds. Carla Melgers. Muzikale begeleiding is er door Piet Boon op het orgel en door de
blazersgroep. Wim Rademaker is koster. De inzamelingen zijn voor Kerk in Actie/Kinderen in de knel en de
Kerk. Er is kindernevendienst en de kinderoppas wordt verzorgd door de familie Hoogendoorn.
Koffie, thee en limonade staan na de dienst klaar in de Dobber en in de hal.

Korenaar oliebollentoernooi 2016
Dit jaar zal er geen Korenaar oliebollentoernooi plaatsvinden. Taakgroep MiddenInn heeft geen mensen
kunnen vinden om dit te organiseren. Wij zullen volgend jaar verder kijken hoe we dit toernooi vorm kunnen
geven.
Namens de taakgroep MiddenInn, Suzanne Marijnissen-Rademaker

Kersthappen en stappen
Wat waren er veel stallen! En wat een diversiteit!
Alle mensen die hun kerststal beschikbaar hebben gesteld: ·HARTELIJK DANK.
Er zijn heel wat lovende woorden gehoord!
Wellicht vragen we uw hulp nog eens voor een andere actie.
De Missionaire Commissie

