GEMEENTEBRIEF

Protestantse Gemeente Hazerswoude
23 april 2017
Volgnummer 1269

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

Orde van dienst

Lied voor de dienst: Lied 217: 1, 3, 5
Welkom en mededelingen.
Pastorale berichten en bereikbaarheid predikant
Intochtslied:
Psalm 111: 1, 2
Voor berichten over lief en leed in onze gemeente kunt u contact
Stil gebed/Groet
opnemen met onze predikant en/of met uw wijkouderling. Maandag
Klein Gloria
Psalm 111: 5, 6
Kyrie
overdag en donderdag is onze predikant vrij.
Kyrie en Glorialied Lied 299e
Tel. predikant: 0172-589164. E-mail: predikant@pghkorenaar.nl
Gebed bij de opening van de Schriften/
Gebed van de zondag
Vandaag zondag 23 april, 9.30 uur,
Gesprek met de kinderen
wordt de dienst geleid door ds. P.M. Sonnenberg uit Alphen a/d
Zingen
het kinderlied
Rijn. Koster is Aad van Zanten en Herman Verbree is onze
Kinderen gaan naar kindernevendienst
organist. Martha Rademaker verzorgt de kinderoppas en er is ook
Schriftlezing: Johannes 20: 19-31
kindernevendienst. Koffie, thee en limonade staan na afloop klaar
Zingen:
Lied 943: 1, 2, 3, 5
in de hal en in de Dobber .
Verkondiging
Zingen:
Lied 342
Collecten 23 april
(geloofsbelijdenis)
De kinderen komen onder het naspel
1e inzameling van uw gaven is voor PKN, Eredienst en
terug in de kerk
Kerkmuziek
Dankzegging en voorbeden
Wat hebben we als gemeente minimaal nodig om het Evangelie te
(afgesloten met ruimte voor een perhoren en te delen in deze wereld? Die vraag komt op ons af,
soonlijk gebed en met een hardop
wanneer we vandaag collecteren voor Eredienst en Kerkmuziek.
gezamenlijke gebeden Onze Vader)
Sommige gemeenten in Nederland zĳn zo klein geworden dat ze
Collecten
het bĳ voorbeeld zonder predikant moeten doen. Maar het
De kinderen uit de crèche worden
ontbreekt hen niet aan visie en creativiteit om elkaar te blijven
tijdens de collecte opgehaald *
ontmoeten en een vitale gemeente te zijn. Met elkaar dragen ze het
Slotlied: Lied 641: 1, 2, 4
pastoraat en iedere zondag organiseren ze hun vieringen in kleine
Zegen
hardop gezamenlijke gebeden Onze
kring. Klein, maar krachtig zĳn ook de kerken in Cuba. Zij verlangen
ernaar om samen hun geloof te beleven, maar ze beschikken niet overVader)
een liturgie of liederen die passen bĳ
Collecten
hun cultuur. Het trainingscentrum Centro Kairos, partner van Kerk in Actie,
ontwikkelt voor deze gemeenten
De kinderen
uit de crèche
worden
kerkmuziek en liturgische vormen die passen bĳ de cultuur waar ze uit komen.
We vragen,
met deze
collecte,
tijdens de collecte opgehaald
uw steun voor kerken in Nederland en in Cuba. Helpt u mee?
Slotlied:
Lied 641: 1, 2, 4
Zegen

2e 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:
De bloemengroet gaat vandaag met een hartelijke groet en felicitaties met hun 50-jarig huwelijk van ons allen
naar Cor en Irene Ooms.

Volgende week, zondag 30 april 2017, 9.30 uur,
Voorganger is onze eigen predikant, ds Carla Melgers. Jos Qualm bespeelt het orgel en Cok Rademaker is
koster. Er is kindernevendienst en de oppas wordt verzorgd door Tieke van Zanten.
De inzamelingen zijn bestemd voor de Diaconie en het Onderhoudsfonds.
Wij ontmoeten elkaar ook na de dienst in de Dobber en de hal tijdens de koffie, ieder is van harte welkom.

Veertigdagentijd Project
We kunnen dit Project pas echt afsluiten,als we iedereen die aan dit Project heeft meegewerkt
bedankt hebben.
Enthousiast hebben jullie allemaal meegedaan.Zonder jullie géén Project.
De Projectcommissie, Mieke den Haan en Sjaan Bos.

Korte ontruimingsoefening na de dienst van 23 april
Zoals u zich vermoedelijk herinnert is het afgelopen jaar in Kerkklanken het een en ander door het College
geschreven over de calamiteiten procedure. De kosters, diverse kerkrentmeesters en EHBO-ers hebben de
Bedrijfs Hulp Verlening (BHV) cursus gevolgd, gericht op ontruiming bij calamiteiten. We hebben met deze
groep ook de ontruimingswegen , de plaatsen van de blusmiddelen e.d. doorgenomen. Om het niet te
verleren moeten we jaarlijks een keer oefenen. Dat doen we niet onverwacht, maar aangekondigd.
Het wordt een korte oefening, dus we kunnen snel aan de koffie. We roepen de aanwezige BHV-ers en
EHBO-ers naar voren en reiken de hesjes uit. Degene met het rode hesje leidt de ontruiming en geeft
aanwijzingen aan de BHV-ers in de gele hesjes. De BHV-ers nemen hun positie in en de gemeenteleden
verlaten de kerkzaal (tenzij het slecht weer is) als volgt:
1. Degenen die in het vak vóór de kansel aan de Dorpsstraat zijde zitten, verlaten de kerkzaal via de
nooddeuren onder " Het Kruis" en lopen naar het plein voor de hoofdingang.
2. Degenen die in het vak vóór de kansel aan de orgelzijde zitten, verlaten de kerkzaal via de normale uitgang
naar de hal en lopen ook naar het plein voor de hoofdingang.
3. Degenen die in het zijvak zitten verlaten de kerkzaal en nemen de nooduitgang in de Grote Zaal aan de
tuinzijde en lopen langs de heg naar de Korenmolenlaan en ook naar het plein voor de hoofdingang. Weet u
meteen hoe mooi de gerenoveerde tuin is geworden ;-). Als iedereen daar is aangekomen, dan gaat u weer
naar binnen aan de koffie en is de oefening voorbij.
LET OP! Altijd de aanwijzingen van de gemeenteleden met de gele hesjes volgen.
Uiteraard weten we dat er situaties zijn waarbij een nooduitgang is geblokkeerd. Dan zijn de aanwijzingen
van de BHV-ers extra belangrijk. Maar we beginnen eenvoudig.
Het College van Kerkrentmeesters

Peuter- en kleuterdienst: Kom jij ook? Komt u ook?
Op 14 mei a.s. is er een peuter- en kleuterdienst van 16.00 - 16.30 uur in de Korenaar.
Alle kinderen van 0 t/m 6 jaar zijn samen met hun ouders, broer(s), zus(sen), opa's en oma's, de buurvrouw
en iedereen die zin heeft om mee te gaan, van harte welkom. We gaan samen op reis met Elia, zingen
liedjes, maken muziek en drinken en knutselen iets na de dienst. Ga jij met ons mee op reis?
En neem je een muziekinstrument en rugzak mee? Het lijkt ons leuk om jou/u 16 mei te zien!

