GEMEENTEBRIEF

Protestantse Gemeente Hazerswoude
19 maart 2017
Volgnummer 1264

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 maart 2017, 10.00 uur
viering Heilig Avondmaal en Bidstond voor gewas en arbeid
Op deze 3e zondag in de 40-dagentijd wordt de dienst geleid door ds.
Carla Melgers. Jos Qualm is organist en koster is Hilbrand Zintel .
Suzanne Marijnissen past op de kinderen en er is ook kindernevendienst.
In de hal en in de Dobber staan na afloop van de dienst koffie, thee en
limonade klaar .

Collecten 19 maart
1e inzameling van uw gaven is voor DPA Iraans gezin
Het Iraans gezin, waar wij de laatste 18 maanden voor hebben
gecollecteerd, heeft een verblijfsvergunning. Ze zijn daar natuurlijk
erg blij mee.
Zij hebben nu recht op een uitkering en gaan, als het goed is, in
Leiden wonen. Ze worden daar nog geholpen met de inrichting van
hun huis. Ze zijn zo dankbaar, dat ze in de kerkdienst op 26 maart,
ons persoonlijk willen komen bedanken. Met deze collecte ronden wij dit
project af.
2e inzameling van uw gaven is voor het onderhoudsfonds
Een kerkgemeente moet onderhouden worden, dat
geldt zeker voor de gebouwen. Helpt u mee?
Avondmaalscollecte
De inzameling van uw gaven is voor het Jantien
Aids project
Het Jantien Aids Project Gambia heeft een
voedselprogramma opgezet in Gambia om de met
HIV besmette families van eten te voorzien en
verleent financiële steun aan die families voor (school)opleidingen.
Biddag collecte (na de dienst, bij de uitgang )
De 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:

Orde van dienst
Lied voor de dienst: 215: 1, 2 en 7
Welkom en mededelingen Intochtslied:
Zingen:
Psalm 66:1
Stil gebed
Votum en groet
Kyriegebed
Zingen:
Lied 556: 1, 2 en 3
Elise
Zondagsgebed
Project kindernevendienst
Projectlied
Kinderen naar de nevendienst
Inleiding ‘’Bidden’’
Zingen:
Psalm 62: 5
Schriftlezing Lucas 11: 1 (lector)
Schriftlezing Matteus 6: 5-15 (door Lily)
Zingen:
Lied 215: 2, 4 en 7
Schriftlezing Romeinen 8: 26 (lector)
Zingen:
Lied 686
Overdenking
Zingen:
Lied 415
Kinderen komen terug
Project nevendienst
Viering Heilig Avondmaal
Nodiging
Tafelgebed
voorganger: De Heer wil bij ons zijn
gemeente: Hij laat ons nooit alleen.
voorganger: Hij denkt altijd aan ons
gemeente : Wij denken nu aan hem
Allen:
Wij danken nu deHeer
voorganger: vervolg tafelgebed
Zingen:
Lied 405: 1
voorganger : vervolg tafel gebed
Wij bidden samen het Onze Vader
Zingen:
(wijze psalm 136)
Loof de Heer, want God is goed;
Zie wat Jezus voor ons doet
Vredegroet
Delen van brood en wijn
Danklied
Lied: 556: 4
Inzameling van de gaven
Slotlied
Lied:981
Zegen.

De bloemengroet gaat vandaag met een hartelijke groet van ons allen
naar mevr. P. van Rooijen-van Aalst.

Volgende week, zondag 26 maart 2017, 10 uur,
4e zondag 40-dagentijd,
o.l.v. ds. L. Webbink uit Bodegraven. Het orgel wordt bespeeld door Piet Boon en Wim Rademaker heeft dienst als
koster. De collecten zijn bestemd voor PKN/Diaconaat en de kerk. Er is kindernevendienst en Nicoline van Zanten
verzorgt de kinderoppas. Iedereen is van harte welkom bij de koffie in de Dobber en in de hal.

Dankbetuiging
Wij willen de vele vrijwilligers heel hartelijk danken voor de steun en medewerking die we vanuit de kerk kregen, na het
overlijden van onze moeder, mevrouw Thea van der Niet.
Onze dank gaat allereerst uit naar Carla Melgers voor al haar steun in de afgelopen jaren en de wijze waarop zij de
dienst, samen met ons, heeft voorbereid en geleid.
We hebben ervaren dat u met elkaar een prachtige gemeenschap vormt, met heel veel vrijwilligers, die direct voor ons
hebben klaargestaan: de scriba, de wijkouderling, het beamerteam, de organist, het drukwerkteam, de groep die vooraf
en achteraf na de rouwdienst voor koffie en een heerlijke broodmaaltijd hebben gezorgd.
We hebben dat ervaren als een heel grote steun.
Mijn moeder was erg blij zo lang deelgenoot te zijn van u allen. Dat is nu voorbij, maar de herinnering is blijvend.
Nogmaals heel hartelijk voor al uw inzet en wensen u als gemeenschap Gods Zegen toe in de toekomst.
Met vriendelijke groet, familie van der Niet

Spaardoosjes
Het is weer 40-dagentijd en de spaardoosjes zijn zondag 5 maart uitgedeeld.
Dit jaar is alles bestemd voor Myanmar.
Elke week tijdens de dienst zal er een stukje info over de verschillende projecten worden gegeven met medewerking
van de kinderen en leiding van de kindernevendienst en de beameraars.
Op zondag 16 april, eerste paasdag, zamelen we de doosjes weer in.
31 maart draaien we hier in de kerk de film "the lady".
The Lady vertelt het levensverhaal van Aung San Suu Kyi, winnares van de Nobelprijs voor de Vrede van 1991.
Ze is een Myanmarese politica en leidt een geweldloze beweging voor de mensenrechten en democratie in het
voormalige Birma.
De film verhaalt over de gebeurtenissen die plaatsvinden tussen 1988 en 1999. In 1988 verlaat Suu Kyi Oxford om haar
zieke moeder te bezoeken in Birma, uiteindelijk zal ze daar ook blijven. Toen bij haar man, Dr. Michael Ari's, die ze sinds
1995 niet meer had gezien, in maart 1999 in Engeland prostaatkanker werd vastgesteld, werd Suu Kyi voor de haast
onmogelijke keuze geplaatst in Birma te blijven of hem op zijn laatste ziekbed te bezoeken, met het risico dat ze bij
terugkeer niet meer in het land zou worden toegelaten. We starten om 20.15 uur met koffie en thee en de film begint om
20.30 uur. Na afloop is er een drankje. Kosten hiervoor zijn € 5, -.
Alles ten bate van Myanmar.
Vrijdag 7 april hebben we weer de traditionele paasbroodjesverkoopactie voor Myanmar.
Wij vragen hiervoor nog mensen die mee willen helpen.
Paar uurtjes lopen voor het goede doel en je bent lekker actief en buiten 👍😀.
Voor lekkere soep, koffie en thee wordt gezorgd.
De link van kerk in actie is: https://www.kerkinactie.nl/40dagentijd/40-dagen-1-land
Alvast warm aanbevolen en hartelijk dank, ·Namens de missionaire commissie

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:
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

Werkvakantie Filpisu-Mare
Met een groep van 12 jongeren gaan wij komende zomer op werkvakantie naar Filpisu-Mare in Roemenië.
Vanaf deze week staat er een koffer in de hal die we graag gevuld meenemen. Helpt u mee?
In het kinderinternaat, waar wij gaan klussen, is er een groot tekort aan nieuwe ondergoedsetjes voor jongens en
meisjes tussen de 5 en 11 jaar.
Ook tandpasta, tandenborstels, kinder-doucheschuim en shampoo zijn van harte welkom.
Namens de werkvakantiegroep hartelijk dank!

