GEMEENTEBRIEF

Protestantse Gemeente Hazerswoude
19 juni 2016
Volgnummer 1225

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.
Telefoon predikant: 0172-589164. E-mail:
predikant@pghkorenaar.nl

Vandaag, - zondag 19 juni 2016
Is onze voorganger Mw. E. Verheul uit Benthuizen. Het orgel wordt
bespeeld door Jos Qualm. Wim Rademaker is onze koster. De
kindernevendienst wordt geleid door Sharitsa Obispo en de familie
Hoogendoorn verzorgt de kinderoppas. Na de dienst staat er
koffie, thee, of limonade klaar in de hal en de Dobber
Inzamelingen
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 voedselbank “verskas”

Orde van dienst
Woord van Welkom
Lied voor de dienst: Lied 274
Welkom/mededelingen door ouderling.
Intochtslied: Psalm 84: 1, 2, 6
Stil gebed
(Uitgesproken antifoon) Gelukkig wie
wonen in uw huis, eeuwig loven zij u.
Klein Gloria
Kyrie (eventueel afgewisseld met
gezongen acclamatie)
Glorialied Psalm 89:1
Gebed bij de opening van de Schriften /
Gebed van de zondag
Gesprek met de kinderen
Zingen het “kinderlied”
Kinderen gaan naar de kinderdienst
Schriftlezing(en): Jesaja 65:1-9
Zingen: Lied 944: 1 en 3,
Lezing: Lucas 8: 26-39 door de lector
Zingen: Lied 907
Verkondiging
Zingen: Lied 834
De kinderen komen onder het naspel
terug in de kerk
Dankzegging en voorbeden
Collecten
De kinderen uit de crèche worden tijdens
de collecte opgehaald
Slotlied: (staande) Lied 1014: 1, 2, 3, 5
Zegen

Om de ontvangers van een voedselpakket ook van verse producten te voorzien heeft de voedselbank
Alphen a/d Rijn e.o. een verskas. Vanuit deze kas worden verse producten gekocht en verdeeld.
De bodem van deze kas is bijna constant zichtbaar. Helpt u ook mee om deze kas weer aan te vullen?

Bloemengroet:
De bloemengroet gaat vandaag met een hartelijke groet en blijk van medeleven van ons allen naar Margriet
en Jan Luuk van Dijk.

Volgende week, zondag 26 juni 2016
is onze voorganger ds. E.J.A. van der Kaaij uit Nijkerk. Organist is Jos Qualm. Aad van Zanten is onze
koster. De inzamelingen zijn voor de Int. Kerkelijke commissie voor doven en slechthorenden en voor het
onderhoudsfonds. Daphne Kalisvaart leidt de kindernevendienst en Celine van Rijthoven verzorgt de
kinderoppas. Na de dienst staat er koffie voor u klaar in de hal en in de Dobber.

Pastoraat.
Van Martijn van Berkel kregen we een goed bericht. Na de serie chemo’s van de afgelopen maanden, is
Martijn nu vrij van tumor cellen, wel zal hij nu nog elke maand voor controle terug moeten naar het
ziekenhuis .
Hij en zijn ouders zijn blij en dankbaar dat Martijn nu de draad weer kan oppakken.

En verder….
Vakantie ds. Melgers
Van 21 juni tot 5 juli heb ik vakantie. U kunt in dringende situaties contact opnemen met uw wijkouderling of
onze scriba.

Liturgisch Centrum
De nog beloofde vernieuwing van het liturgisch centrum is nu bijna afgerond. Het hout van de verwijderde
banken heeft onder de vaardige handen van Wim Vreeke een tweede leven gekregen.
U ziet een nieuwe kaarsenstandaard en bloementafel.
Bij het ontwerp is de strakke, rechte stijl van de liturgischetafel als uitgangspunt gekozen, zo is er een
eenheid ontstaan waarvan wij hopen dat het ook u zal aanspreken.
Rita de Gelder

Inzamelen voor een goed doel
Wij zamelen gebruikte mobieltjes/tablets / en lege cartridges in voor het Jantien aids project!!
Er staat een rieten mand op de tafel in de kerk waar U het in kunt doen!!
Hartelijk dank, Meinte Vierstra

Opmaken van de gemeentebrief
Iedere week wordt de gemeentebrief opgemaakt. In het begin deden we dat met 4 personen. Inmiddels zijn
we nog met z’n tweeën. Als de één opmaakt heeft de ander de redactionele controle.
Wij zouden het fijn vinden als er nog 1 of 2 gemeenteleden mee zouden willen helpen om de brief op te
maken. U bent dan, als er 4 mensen zin, 1x per maand aan de beurt. Een compleet schema wordt vooruit
gemaakt. Natuurlijk wordt u in het begin begeleid! Lijkt het u wat? Geef het dan aan ons door!
Cor Ooms(0172-588149) en Cok Rademaker(0172-588192).

Een nieuw jaarboekje.
Het (kerkelijk) jaar is bijna voorbij. De vakantietijd breekt aan. Maar voor u op vakantie gaat vragen wij u nog
even in het jaarboekje te kijken en ons te melden of er gegevens veranderd moeten worden. Dat kan zijn
van uw werkgroep, afdeling of club. Leest u de tekst nog even na en meld ons of er iets gewijzigd moet
worden, zodat wij eind augustus weer een nieuw jaarboekje kunnen aanleveren met juiste gegevens.
Graag voor 10 juli per mail naar scriba@pghkorenaar.nl
Vast dank voor uw medewerking.

Organiseren van de startzondag
Zondag 11 september is het startzondag: we beginnen dan met elkaar -na een hopelijk mooie en zonnige
zomer - weer aan een nieuw seizoen. De kerkenraad is op zoek naar mensen die deze zondag mee willen
helpen organiseren. Voor vragen en/of opgave kun je je melden bij Nelleke de Beus.
preses@pghkorenaar.nl

