GEMEENTEBRIEF

Protestantse Gemeente Hazerswoude
22 mei 2016
Volgnummer 1221

Kopij inleveren/ insturen naar gemeentebrief@pghkorenaar.nl De
kopij dient uiterlijk donderdag om 14:00 uur in ons bezit te zijn!
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: 589164, Email predikant@pghkorenaar.nl

Vandaag, zondag 22mei 2016,
vieren we samen het Heilig Avondmaal. Voorganger is
ds. M. Blootens uit Amsterdam. Piet Boon bespeelt het orgel en
onze koster is Cok Rademaker. Barbara van Rijthoven leidt de
kindernevendienst en de kinderoppas wordt verzorgd door
Bjorna Wanders.
Na de dienst ben u welkom bij de koffie in de hal en de Dobber.

Orde van dienst
Lied voor de dienst: 280: 1, 2, 3 en 4
Welkom en mededelingen.
Intochtslied: Lied 280: 5, 6 en 7139 b
Stil gebed
Groet
Psalm 62b: 1 Vertaling:
Mijn ziel vindt rust en vrede bij God
alleen,
Mijn heil komt van Hem.
Ja, bij God alleen vindt mijn ziel rust en
vrede
Lied 150a: 1, 2, 3, 4
Kinderlied: Wij gaan voor even uit elkaar
Lied 686: 1
Lied 686: 2 en 3
Lied 695: 1, 2, 3, 4 en 5
Lied 386: 1, 2 en 3
Lied 405: 1
Lied 1005: 1, 2 3 en 4
Slotlied Lied 415: 1, 2 en 3

Inzamelingen 22 mei:
1e inzameling van uw gaven is voor Nes Ammim
Nes Ammim is een internationale werk- en
leefgemeenschap in Israël. Nes Ammim is
Hebreeuws voor ‘banier van de volkeren’.
Het uitgangspunt was de dialoog en het vertrouwen tussen joden en christenen vergroten. Er
vinden gesprekken plaats tussen joden, christenen en moslims en tussen Joden, Palestijnen
en anderen.
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 avondmaal collecte is bestemd voor voor hulp aan Ethiopië
Ethiopië kampt met de ergste droogte, dit jaar extremer is dan gebruikelijk. De regenperiodes waren korter,
waardoor waterbronnen leeg zijn. Oogsten mislukken en veel vee is gestorven. Veel kinderen zijn
ondervoed, het aantal mensen dat in directe nood is en honger heeft ligt al hoger dan in 2011, toen de
Hoorn van Afrika ook leed onder de aanhoudende droogte

Bloemengroet:
De bloemengroet gaat vandaag als blijk van medeleven en met een hartelijke groet van ons allen naar:
Cees en Rie van Aalst in de Ds. D.A. v.d. Boschstraat

Volgende week, zondag 29 mei 2016
Wordt de dienst geleid door ds. J. Langelaar uit Vianen/Reeuwijk. (Ds. Carla Melgers en haar man
ds. Johan Langelaar hebben deze dienst geruild met toestemming van de kerkenraden. Vandaag gaat ds.
Melgers voor in Vianen en ds. Langelaar bij ons.) Organist is Jos Qualm. Aad van Zanten is onze koster. De
kindernevendienst wordt geleid door Sharitsa Obispo en Niels van Zanten verzorgt de kinderoppas. Na
afloop van de dienst bent u welkom bij de koffie in de hal en de Dobber.

En verder….
Jaarrekeningen 2015 van de Kerk, Diaconie en Missionaire Commissie.
De jaarrekeningen 2015 van de Kerk, Diaconie en Missionaire Commissie zijn door de betrokken
kascontrolecommissies en de kerkenraad goedgekeurd. Op de steen liggen deze documenten ter inzage.
Indien u een digitale versie van de jaarrekeningen 2015 wenst, gelieve deze aan te vragen bij de
penningmeester Dick Zaal. Zijn e-mail adres is: dhzaal@hetnet.nl
Aanvraag van een papierenversie van de jaarrekeningen 2015 behoort ook tot de mogelijkheid. Deze is ook
telefonisch op te vragen bij de penningmeester.
Zijn telefoonnummer is 06-83792490. Eventuele financiële vragen kunnen aan hem worden voorgelegd.

RAS eetgroep
Aanstaande vrijdag verzorgen wij weer de maandelijkse RAS-maaltijd. Deze maand staan de asperges op
het menu. Wilt u een keer bij ons aanschuiven dan is dit uw kans, er zijn nog enkele plaatsen.
Voor € 15,= krijgt u een volledige drie gangen maaltijd en de "winst" gaat zoals gebruikelijk naar een goed
doel. Graag een telefoontje als u zich wilt opgeven!
Hartelijke groet namens de eetgroep, Wim Vreeke telefoon 589568
Oproep voor mensen met BHV en/of EHBO
In onze gemeente willen we alles rondom BHV en EHBO beter gaan organiseren. Daarom deze oproep aan
jullie. We willen niet met een rooster gaan werken, omdat gebleken is dat betrokkenen hun kerkgang niet
willen laten bepalen door een rooster.
Heb je Bhv of Ehbo en wil je bij calamiteiten en je aanwezigheid je bijdrage leveren aan deze gemeente dan
kan je je opgeven bij Wendy Zintel
mail: wendyzintel@hotmail.com<mailto:wendyzintel@hotmail.com> of telefonisch: 06-19666788.
Sommige van jullie hebben dit al gedaan en daar zijn we erg blij mee.
Alvast bedankt namens het college van kerkrentmeesters.

Gemeentevergadering op 5 juni
In de kerkenraad is gesproken over de invulling van de niet-zondagse diensten en bijeenkomsten zoals de
dienst op bid- en dankdag. We willen daarover ook uw mening horen. Daarom beleggen we op 5 juni na de
kerkdienst een korte gemeentevergadering. Tevens kunnen we dan peilen hoe u denkt over een ons vaak
gestelde vraag: waarom beginnen de diensten niet altijd ( dus ook in de winter) om 09.30 uur?
Op de kerkenraadsvergadering van juni beslist de kerkenraad over beide items ( vorm
diensten/bijeenkomsten en aanvangstijd) . Laat uw mening horen op 5 juni a.s.!

FILMHUIS
Vrijdagavond 3 juni is de vierde en laatste filmavond van dit seizoen. We draaien voor u de film “Boyhood”
[zie onder]. Om 20.00 u. gaan we beginnen en vanaf 19.45 u. staat de koffie klaar. Na de inleiding bekijken
we de film en daarna is er, zoals gewoonlijk, de mogelijkheid om met elkaar na te praten onder het genot
van een hapje en een drankje. Kosten 5 euro per persoon, u bent van harte welkom!!
Boyhood (2014)
Drama waaraan regisseur Richard Linklater twaalf jaar lang werkte met dezelfde acteurs, over een
gescheiden koppel dat hun zoon probeert op te voeden
De dromerige Mason groeit letterlijk voor onze ogen op van klein jongetje tot man. We volgen ook zijn zus
Samantha en hun gescheiden ouders. Terwijl de jaren voorbij glijden, zien we hoe elk van hen omgaat met
nieuwe fases in hun leven en hoe hun banden onderling veranderen. Mason leert dat volwassen worden
niet gaat zonder vallen en opstaan.

Startzondag
De eindexamens zijn net begonnen (alle deelnemers: veel succes!) en de zomervakantie ligt nog ver in het
verschiet, maar de kerkenraad denkt “over de zomer heen” nu al aan de starzondag in september. Het
thema voor deze zondag is: Deel je leven…We zoeken gemeenteleden die met dit inspirerende thema de
startzondag vorm willen geven. Op de site van de PKN staan een aantal tips en ideeën.
U kunt zich opgeven bij ondergetekende of op het volgende mailadres: preses@pghkorenaar.nl
We hopen op een enthousiaste start van alweer een nieuw seizoen.
Namens de kerkenraad, Nelleke de Beus

