GEMEENTEBRIEF

Protestantse Gemeente Hazerswoude
18 juni 2017
Volgnummer 1277

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
Van 17 juni tot 8 juli is onze predikant ( i.v.m. vakantie)
afwezig
In deze periode kunt u contact opnemen met uw wijkouderling of
met de scriba Ellen de Gelder ( tel 06-23654409, E-mail:
scriba@pghkorenaar.nl).

Vandaag zondag 18 juni 2017, Viering Heilig Avondmaal
Deze dienst wordt geleid door ds. Marloes van Doorne uit ’t Harde
en Corné van Doorne bespeelt het orgel.
Koster is Wim Rademaker, er is kindernevendienst.
Lavinia Spruitenburg is aanwezig bij de oppas. Ook na de dienst
ontmoeten we elkaar bij de koffie in de hal en in de Dobber.
Collecten 18 juni
Avondmaalscollecte
De inzameling van uw gaven is voor Makom Ma Wouri,
Kameroen
De stichting heeft ten doel het verzorgen van humanitaire hulp,
eerste levensbehoeften en scholing in het algemeen ten behoeve
van mensen en met name weeskinderen, gehandicapten en
slachtoffers van het Hiv-virus in Kameroen en dan in het bijzonder
in de regio van het stadje Bafia.
De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
– het inzamelen, vervoeren en distribueren van hulpgoederen.
– het verwerven van fondsen om de doelstelling te kunnen
realiseren.

Orde van dienst
Dans mee met Vader, Zoon en Geest

Zingen voor de dienst Lied 885
Welkom en mededelingen
Intochtslied Psalm 149: 1 en 2
Stil gebed/Groet/Klein Gloria
Gebed om ontferming
Loflied:
Lied 704
Gesprek met de kinderen
Kinderlied
Kinderen gaan naar nevendienst
Schriftlezing: Matteüs 28: 16-20
Zingen:
Lied 706
Uitleg en verkondiging
Muzikaal intermezzo
Kinderen komen terug
Dankgebed, voorbeden, stil gebed
Viering Heilig Avondmaal
Avondmaalscollecte
Zingen:
Lied 385
Nodiging
Tafelgebed
Zingen
Lied 405: 4
Onze Vader
Gemeenschap van brood en wijn
Dankgebed
Collecte
Kinderen komen terug uit oppas
Slotlied
Lied 255: 1en 3 (LvK)
Wegzending en zegen

1e inzameling van uw gaven is voor Kerk in Actie, Binnenlands diaconaat
In het terugkeerhuis wordt er samen met betrokkenen aan gewerkt om belemmeringen voor terugkeer weg
te nemen.
Vreemdelingen die niet zijn toegelaten tot Nederland hebben hier geen perspectief. Zij dreigen vanuit de
vreemdelingenbewaring op straat te komen, omdat zij geen recht hebben op voorzieningen. In hun land
van herkomst zien zij vaak ook geen perspectief. Sinds december 2009 is er voor deze mensen het
terugkeerhuis. Hier worden de betrokkenen opgevangen en voorbereid op hun terugkeer naar het land van
herkomst.
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 Margriet en Jan Luuk van Dijk.

Uit de gemeente
Graag willen wij onze gemeente bedanken voor de steun die wij kregen bij het overlijden van onze vrouw
en moeder, Marja Slappendel. De medewerking bij de uitvaart en de warmte van de gemeente gaven ons
kracht.
Marien, Rudo en Patty Slappendel

Volgende week, zondag 25 juni 2017, 9.30 uur ,
is onze voorganger ds. K.A.E. de Waard uit Putte en Herman Verbree is deze zondag organist.
De kosterdienst wordt verzorgd door Ed de Jong. De 1e collecte is bestemd voor de Interkerkelijke
Commissie voor Doven en Slechthorenden, de 2 e inzameling is voor de Diaconie.
Bjorna Wanders past op de kinderen en er is ook kindernevendienst.
Koffie, thee en limonade staan na afloop klaar in de Dobber en in de hal.

