GEMEENTEBRIEF

Protestantse Gemeente Hazerswoude
19 februari 2017
Volgnummer 1260

Orde van dienst
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 19 februari 2017, 10.30 uur
is ds. J.P. Schouten uit Naarden onze voorganger . Het orgel
wordt bespeeld door Piet Boon en koster is Wim Rademaker.
Suzanne v.d. Haven verzorgt de kinderoppas en er is
kindernevendienst. Na afloop van de dienst staat in de hal en in
de Dobber zoals gebruikelijk de koffie voor ons klaar.
Collecten 19 februari
1e 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.
2e inzameling van uw gaven is voor de eigen diaconie

Lied voor de dienst:
Liedboek 283: 1, 4, 5
Begroeting
Psalm van de zondag:
Psalm 67: 1, 2
Votum
Groet
Klein gloria
Kyriegebed, afgesloten met: Kyrie
(Liedboek 301a)
Lofprijzing
Glorialied: Lied150a vers 1, 2, 4
Gebed van de zondag
Kinderverhaal
Kinderlied
Lezing: 1 Koningen 19: 8-18
Zingen Psalm 65: 1, 3
Lezing: Matteüs 5: 43-48
Acclamatie: Lied 339a)
Verkondiging
Zingen Lied 943 vers 1, 4, 5, 6
Dankgebed, voorbede, stil gebed,
Onze Vader
Inzameling van gaven
Slotlied: Lied 904 vers 1, 3
Zegen

Opbrengst actie Kerkbalans
De actie Kerkbalans voor 2017 stemt tot dankbaarheid. Er is ruim € 108.000 Euro toegezegd. De begroting
gaat uit van € 106.000 Euro. Wij danken de leden van onze gemeente en de vrijwilligers die zich weer voor
deze actie hebben ingezet, zeer.
Bloemengroet:
De bloemengroet gaat vandaag met een hartelijke groet van ons allen naar mevr. J.M. Kastelein-van Aalst.

Pastoraat
Wegens omstandigheden ben ik er niet toe gekomen om u allen hartelijk te bedanken voor de vele kaarten
die ik mocht ontvangen voor mijn 95 e verjaardag en het prachtige bloemstuk van de kerk. Ik ben hier heel
blij en dankbaar voor. Het doet je goed dat je niet vergeten wordt.
Een hartelijke groet van mij, N.Slootweg-van Aalst

Volgende week, zondag 26 februari 2017, 10.30 uur
wordt de dienst geleid door ds Carla Melgers. Organist is Jos Qualm en Ed de Jong is onze koster. De
collecten zijn bestemd voor de Diaconie en het Onderhoudsfonds. Lisette Langelaar verzorgt de
kinderoppas en er is kindernevendienst. Iedereen is van harte welkom bij de koffie in de Dobber en in de
hal.
Vacatures in de kerkenraad :
deze zondag kan het formulier met namen nog worden ingeleverd

Midden-in kring, 26 februari

‘’Lunchgesprek’’
na de kerkdienst
Voor iedereen tussen de 25 en 45 die met elkaar in gesprek wil gaan over wat hem/haar bezighoudt en
welke rol geloof hierin speelt.

Van harte welkom!
Er is kinderoppas en natuurlijk is er voor hen ook een broodje!

RAS maaltijd vrijdag 24 februari
Voor de RAS maaltijd van volgende week vrijdag zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Wilt u ook een keer
genieten van een gezellig en lekker diner in een ontspannen sfeer, dan bent u van harte welkom. Het menu
is altijd een verassing maar wij garanderen dat het U zal smaken. U kunt mij bellen om u aan te melden!
Hartelijke groet Wim Vreeke 0651371774

Wijkavonden 2017, Thema: “Deel je leven”,
naar aanleiding van o.a. Marcus 6, de verzen 30 t/m 44
Ook dit jaar biedt de kerkenraad de gelegenheid om andere gemeenteleden uit uw wijk te ontmoeten,
elkaar beter te leren kennen, samen te praten en na te denken over wat voor ons van belang is.
Wij delen ons leven met heel veel andere mensen, intensief of iets meer oppervlakkig, in gezin en in een
bredere familie relatie, de straat waar je woont, het dorp of stad waar je bent opgegroeid, een sportclub,
een bijbel -of een leesclub. Er zijn vele verbanden waarin we in onze samenleving iets met elkaar willen en
kunnen delen. In onze kerkgemeenschap delen we het geloof, verschillende beelden van God en
gebruiken in de kerk.
Over dit thema willen we met elkaar, in ongedwongen sfeer, onder het genot van een drankje en een hapje,
met elkaar in gesprek gaan. Spreken of luisteren, het mag allebei. Uw/jouw aanwezigheid wordt zeer op
prijs gesteld.
Data:
5 maart, om 20.00 uur, wijk 1 in “de Dobber”, o.l.v. Christiaan en Aafke Knibbe
17 maart, om 15.00 uur, wijk 6 in zorgcentrum “Driehof”, o.l.v. Martha Rademaker
19 maart, om 20.00 uur, de wijken 2 en 5 in “de Dobber”, o.l.v. Arend van Zanten, Joke Wolvers, Suus/Wim
Vreeke
19 maart, om 20.00 uur, wijk 3 bij de familie de Jong o.l.v. Rita Hagendoorn en Jan Jongenotter
26 maart, om 20.00 uur, wijk 4 in “de Dobber”, o.l.v. Heleen Polderman en Ali van Amsterdam
Namens de wijkouderlingen en medewerkers een hartelijke groet,
Wim Vreeke

Noodkreet Stichting Nieuwe Alphenaren
De Stichting Nieuwe Alphenaren werft vrijwilligers als maatje voor statushouders. We
bestaan nu een jaar en hebben al meer dan 90 koppelingen met statushouders
gemaakt! Het gaat goed met deze koppels. Vrijwilligers zien het nieuwe contact als
uitdagend maar ook als iets dat hun leven verrijkt.
Het aantal gezinsleden rond al deze koppels is rond de 250. Daar mogen we best trots
op zijn en we zijn onze maatjes er bijzonder dankbaar voor.
Tegelijk is er een flinke uitdaging. Er staan vijf en twintig statushouders in de rij om met een vrijwilliger
gekoppeld te worden. Sommige wachten al een maand of twee. Deze mensen zijn gevlucht uit een land
dikwijls vol chaos, hebben een barre reis gemaakt en zijn na veel wederwaardigheden hier in Alphen
terecht gekomen. Zij willen nu een nieuw begin maken. Begrijpt u de uitdaging aan ons?
Dus als u 2 uurtjes in de week over heeft om een statushouder te helpen een beetje thuis te raken in de
Alphense gemeenschap, het Nederlands te oefenen en onze manieren te ervaren, dan koppelen wij u
graag aan een statushouder! Als u maatje wilt worden bij Nieuwe Alphenaren kunt u zich aanmelden
via: contact@nieuwealphenaren.nl.
U kunt ook proberen iemand anders enthousiast te maken!
Meer informatie is te zien op de website: www.nieuwealphenaren.nl of op onze Facebook pagina.
Om contact op te nemen mail naar: contact@nieuwealphenaren.nl.
Als u het wat persoonlijker wilt kunt u ook mij bellen of mailen.
Coen Zuidema
coenzuidema@ziggo.nl
0172 – 444 940

Wereldgebedsdag in Hazerswoude-Dorp
Over de hele wereld wordt op de eerste vrijdag in maart Wereldgebedsdag gevierd.
Binnen 24 uur gaan dezelfde gebeden en dezelfde liederen en dezelfde
Bijbelgedeelten de hele wereld rond. In Hazerswoude-Dorp zal de oecumenische
viering van Wereldgebedsdag gehouden worden op vrijdag 3 maart in “De
Regenboog” Raadhuisplein 7 en deze begint om 19.30 uur.
Dit jaar is de liturgie samengesteld door vrouwen uit de Filippijnen en heeft als thema:
“Eerlijk!?” De viering wordt muzikaal begeleid door de “Cantorij” o.l.v. Heleen
Polderman. Liturgieboekjes kosten à € 0.65 en zijn verkrijgbaar bij de ingang van de
zaal en de collecte is bestemd voor projecten in de Filippijnen. Voor meer informatie, zie
www.wereldgebedsdag.nl Na afloop is er gelegenheid om een kopje koffie/thee te drinken. U/jij bent van
harte uitgenodigd.

