GEMEENTEBRIEF

Protestantse Gemeente Hazerswoude
23 juli 2017
Volgnummer 1282

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 ds. Carla Melgers: 0172-589164.
E-mail: predikant@pghkorenaar.nl

Vandaag zondag 23 juli 2017, 9.30 uur,
wordt de dienst geleid door onze eigen predikant, ds. Carla
Melgers. Piet Boon bespeelt het orgel en koster is Hilbrand Zintel.
Annette van den Bosch is aanwezig bij de oppas en er is ook
kindernevendienst. Iedereen is van harte uitgenodigd bij de koffie,
thee en limonade in de Dobber en in de hal.
Collecten 23 juli
1e inzameling van uw gaven is voor ZoBeRo
Stichting Zobero zamelt geld en goederen in voor de bevolking die
onder de armoedegrens leeft, (kinder)ziekenhuizen, scholen,
weeshuizen, gehandicapten en ouderenverzorgingshuizen in
Roemenië. Eén maal per jaar gaat een transport van ongeveer vijf
vrachtwagencombinaties met hulpgoederen vanuit Benthuizen
naar Roemenië, die daar worden overhandigd aan onze contacten
in Bacau, Savinesti en Suceava. Deze contacten zorgen voor het
goed verspreiden van de hulpgoederen en legt altijd
verantwoording af aan stichting Zobero

Orde van dienst
Lied voor de dienst: Hemelhoog 556
(begeleid door Heleen op de piano?)
Welkom en mededelingen door
ouderling.
Intochtslied: lied 119a
Stil gebed
Votum en groet
Klein Gloria
Drempelgebed lied 295 (gemeente zingt
refrein; voorganger spreekt teksten
‘’voorzang)
Kyriegebed lied 299j: 1 en 2
Glorialied gezang 464 (Alle volken, looft
de Here)
Zondagsgebed
Gesprek met de kinderen
Samenzang lied 783
Schriftlezing Psalm 143: 8
Samenzang lied 513: 1
Schriftlezing Jacobus 1: 19-27
Samenzang lied 848
Overdenking
Samenzang lied 834
Dienst van de gebeden
Inzameling van de gaven
Slotlied 825: 1 (allen) , 3 (vrouwen en
meisjes) , 4 (mannen en jongens) , 5
(allen)
Uitzending en zegen

2e inzameling van uw gaven is voor het onderhoudsfonds
Een kerkgemeente moet onderhouden worden, dat geldt zeker voor de gebouwen. Helpt u mee?

Bloemengroet:
Vandaag gaan de bloemen als groet van ons allen naar mevr. T. Slootweg, in de Driehof

Uit de gemeente
Mevrouw Bep van het Wout verblijft sinds afgelopen maandag in revalidatiecentrum Ronssehof in Gouda, 4e
verdieping, De Grutter, appartement kamer 410B. Wij wensen haar van harte een voorspoedig verder herstel
toe.

Volgende week, zondag 30 juli 2017, 9.30 uur,
Ook in deze dienst zal ds. Carla Melgers voorgaan. Herman Verbree begeleidt ons op het orgel en Ed de
Jong is koster. De collecten zijn bestemd voor de Kerk en de Diaconie. Er is kindernevendienst en
kinderoppas, verzorgd door Rita de Gelder. Na afloop is er voor iedereen koffie, thee of limonade in de hal en
in de Dobber

Wijziging datum Startzondag
Na overleg is besloten om de startzondag niet te laten samenvallen met de bevestiging van ambtsdragers (op
3 september). 24 september is de startzondag, nadere informatie volgt.

