GEMEENTEBRIEF

Protestantse Gemeente Hazerswoude
21 augustus 2016
Volgnummer 1235

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 21 augustus 2016
wordt de dienst geleid door ds. Carla Melgers. Jos Qualm is onze
organist. Onze koster is Aad van Zanten. Er is kindernevendienst.
De kinderoppas wordt verzorgd door Suus Vreeke.
Na de dienst bent u welkom bij de koffie.

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,
gebed en bezinning. Dat moeten we toch samen in stand houden

Orde van dienst
Lied voor de dienst Lied 283
Welkom en mededelingen
Intochtslied
Psalm 62: 1 en 4
Stil gebed
Groet
Klein Gloria
Kyriegebed, afgewisseld met gebeden
(coupletten) van lied 834: 1, 2 en 3
Glorialied:
Lied 413
Zondagsgebed
Gesprek met de kinderen
Samenzang Kinderlied ‘’we gaan voor
even uit elkaar’’
Schriftlezing: Psalm 62: 2 en 3; 6 – 9
Samenzang
lied 272: 1, 2 en 3
Schriftlezing: Marcus 6:30 - 52
Samenzang
ied 272: 4
Preek
Samenzang
lied 655
Dienst van de gebeden
Samenzang
lied 221: 3
Kinderen komen terug
Inzameling van de gaven
Samenzang
lied 215: 1, 2, 3, 4, en 7
Uitzending en zegen

2e inzameling van uw gaven is voor de (eigen) Diaconie
Bloemengroet:
De bloemengroet gaat vandaag met een hartelijke groet van ons allen naar mevr. N. Vonk, in de Driehof.

Pastoraat
Nieuwe wijkouderling
De kerkenraad is bijzonder blij u, op zo korte termijn, te kunnen melden, dat de vacature van wijkouderling
voor wijk 6, die ontstaan is door het vertrek van Ina de Jong, ingevuld kan worden.
Martha Rademaker heeft toegezegd deze taak op zich te willen nemen.
Op zondag 11 september, zal zij, als er geen bezwaren zijn, samen met de twee andere nieuwe ouderlingen
bevestigd worden. De twee andere kandidaten zijn Joke Wolvers en Christiaan Knibbe.
Het doet de kerkenraad goed dat met deze toezeggingen er ook komend seizoen weer met een ‘voltallig
team’ gewerkt kan worden.
Dhr Verhorst is met zijn fiets gevallen.
Hij klaagt over zijn linker schouder ( was uit de kom) en zijn rechterarm is beschadigd.
Hij ligt voor een paar dagen in het ziekenhuis, daarna proberen zijn kinderen een plek te vinden om te
revalideren.
Als we weten waar Dhr Verhorst tijdelijk gaat wonen,komt het adres in de volgende gemeentebrief.
Tot later. Het wijkteam van wijk 4.

Volgende week, zondag 28 augustus 2016
vieren we samen het Heilig Avondmaal. Voorganger is ds. Carla Melgers. Jos Qualm bespeelt het orgel en
Hilbrand Zintel is onze koster. De inzamelingen zijn voor diaconie en onderhoudsfonds.
Er is kindernevendienst en de kinderoppas wordt verzorgd door Marleen Gräper.
Na de dienst bent u welkom bij de koffie in de hal en de Dobber.

En verder….
RAS eetgroep
Aanstaande vrijdag houden wij weer de maandelijkse Ras maaltijd. Er zijn nog enkele plaatsen open. Voor
€ 15,- verwennen wij u met een heerlijke driegangen maaltijd en de “winst” gaat naar een goed doel. U kunt
u bij mij opgeven telefoon 589568
Hartelijke groet namens het RAS team, Wim Vreeke
Kinderkleding
Voor een project in Ethiopië, waar Marijke en Erick wonen zijn we op zoek naar kinderkleding.
Wie heeft er goede kinderkleding wat we mee kunnen nemen? Binnenkort gaan we erheen.
Wim en Suus Vreeke, tel. 589568
Startzondag 13 september met als thema: “Deel je leven”
Zoals al in kerkklanken is vermeld, zijn wij op zoek naar uw/jouw passie of hobby.
Er zijn gelukkig al leuke aanmeldingen, maar we kunnen er nog wel wat meer gebruiken.
Dus, jong en oud, laat ons weten wat je leuk vindt om met ons te delen en geef je op bij Mieke den Haan tel.
58877 of miekedenhaan@ziggo.nl.
Nelleke, Ria, Francien en Mieke

Zomer- Zangavonden 2016
Zing en ontmoet een klein uur!
De kerken in Rijnwoude zingen het uit.
24 augustus in de Bernarduskerk

Op woensdagavond…

(Rijndijk 106, Hazerswoude-Rijndijk

Aanvang:19:00 uur Na afloop: koffie/thee

Op de Jaarmarkt.
Ook dit jaar staan de drie kerken van Hazerswoude-Dorp op 27 augustus
op de Jaarmarkt.
Met als thema “Deel je wensen”
is er een heuse. . . .

“Ik wens jou toe” - boom.

Wat wenst u een ander toe?
Gezondheid, liefde, wijsheid, vrede enz.
Op een appeltje kan een wens voor “zomaar iemand” worden geschreven
en dat appeltje hangt u in de boom.
Iemand anders heeft al een wens voor u geschreven.
Bent u benieuwd naar wat u wordt toegewenst?
Ook voor de kinderen is er iets leuks te doen:
ze worden niet vergeten!
Kom kijken bij de

van de gezamenlijke kerken!

