GEMEENTEBRIEF

Protestantse Gemeente Hazerswoude
18 juni 2017
Volgnummer 1277

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
Van 17 juni tot 8 juli is onze predikant ( i.v.m. vakantie)
afwezig
In deze periode kunt u contact opnemen met uw wijkouderling of
met de scriba Ellen de Gelder ( tel 06-23654409, E-mail:
scriba@pghkorenaar.nl).

Vandaag zondag 25 juni 2017,
is onze voorganger ds. K.A.E. de Waard uit Putten en Herman
Verbree is organist. De kosterdienst wordt verzorgd door Ed de
Jong. Suzanne Marijnissen past op de kinderen en er is ook
kindernevendienst. Koffie, thee en limonade staan na afloop klaar
in de Dobber en in de hal/ buiten.
Collecten 25 juni
1e inzameling van uw gaven is voor de Interkerkelijke commissie
“doven en slechthorenden”
Deze organisatie helpt de kerken om te gaan met dove
mensen. Want in de kerk zeggen wij: Doven horen
erbij!!!
2e inzameling van uw gaven is voor de eigen diaconie

Bloemengroet:

Orde van dienst
Lied voor de dienst:
Vol van
verwachting (uit Eva’s lied)
Welkom en mededelingen
Intochtslied Psalm 100: 1, 2, 3 en 4
Stil gebed
Bemoediging en groet:
Klein Gloria lied 705: 1
Gebed om ontferming
Glorialied
lied 305
Gebed bij de opening van de Schriften
(Gesprek met de kinderen)
Gemeente en kinderen zingen het
‘kinderlied’
Kinderen gaan naar de
kindernevendienst
Lezing:
Hooglied 5, 2-8 (lector)
We zingen
lied 791
Evangelielezing: Lukas 7, 36-50
(voorganger)
We zingen
lied 841: 1, 2 en 4
Overweging
Orgelspel
We zingen
lied 1008
De kinderen komen onder het naspel
terug in de kerk
Dankzegging en voorbeden, stil gebed
en Onze Vader
Na de woorden “zo bidden wij allen
samen”, zingen we lied 367e
Collecten
Slotlied (staande) lied 838: 1, 2 en 4
Heenzending en zegen

Vandaag gaan de bloemen als groet van ons allen naar :
Jitske en Niek de Gelder.

Uit de gemeente
Bep van ‘t Wout ligt in het Groene Hart ziekenhuis en zal daar enkele weken moeten blijven. Verdere
onderzoeken moeten uitwijzen wat er precies aan de hand is. Zij zal een kaartje zeker op prijs stellen.
Bezoek afspraken (beperkt) kunnen via haar dochter Elly worden gemaakt tel.: 0623216709

Volgende week, zondag 2 juli 2017, 9.30 uur ,
zal mevrouw Murielle van Diepen uit Amsterdam de dienst leiden. Het orgel wordt bespeeld door Herman
Verbree en Aad van Zanten is onze koster . De collecten zijn bestemd voor PKN Jeugdwerk en het
Onderhoudsfonds. Er is kindernevendienst en Suzanne Marijnissen verzorgt de kinderoppas . Iedereen is
van harte welkom om elkaar ook na de dienst te ontmoeten bij de koffie.

Verschijningsdatum Kerkklanken juli-augustus 2017
De juli-augustus editie van het maandblad Kerkklanken verschijnt dit jaar een weekje later: vanaf 8 juli a.s.
kunt u de Kerkklanken in de bus verwachten.
Met vriendelijke groet, de redactie van Kerkklanken

RAS
De RAS eetgroep heeft in de afgelopen periode een mooi bedrag bijeen gehaald voor het KoKa project in
Ethiopië. Het gaat hier om een bijdrage in de ondersteuning van weeskinderen in het dorp waar Marijke en
Erick wonen. We sparen dit jaar door voor dit doel, want er zijn nog veel projecten/activiteiten die het leven
van deze kinderen en hun verzorgers kunnen verbeteren. Voorbeelden zijn de dagelijkse maaltijden,
schoolmateriaal, huiswerk begeleiding, schoon drinkwater voorzieningen, gebouw onderhoud enz.
Voor de RAS maaltijd van 30 juni zijn nog enkele plaatsen vrij, u kunt u bij mij opgeven. W e serveren een
zomers menu en zullen ook in juli en augustus de maaltijd verzorgen.
Hartelijke groet, Wim Vreeke

Commissie Nieuwe wegen in het pastoraat
Twee jaar geleden heeft een aantal pastorale ouderlingen en wijkmedewerkers deelgenomen aan de
cursus : Nieuwe Wegen in het Pastoraat. Er is gesproken over een andere invulling van het pastoraat. De
bespreking van deze cursus staat sindsdien in het jaarplan van de pastorale ouderlingen.
De kerkenraad wil een commissie in het leven roepen die zich over dit vraagstuk buigt en de kerkenraad
t.z.t. kan adviseren.
Daarom onze vraag: wie wil meedenken/praten over een mogelijk andere opzet van het pastoraat?
Opgave bij ondergetekende : preses@pghkorenaar.nl

Cie. structuur kerkenraad
Op dit moment zijn we actief op zoek naar ambtsdragers die de plaatsen van de vertrekkende voorzitter,
wijkouderlingen en diaken willen innemen. We hopen natuurlijk dat er in september met een complete
ploeg gestart kan worden.
Toch lijkt het ons een goed idee nu al na te denken over een mogelijk andere structuur van de kerkenraad.
Een kleiner aantal bestuurders dat de mensen “in het veld” aanstuurt zou een optie zijn.
Ook in dit geval wil de kerkenraad een commissie instellen die de mogelijkheden in kaart gaat brengen en
de kerkenraad t.z.t. adviseert.
Wie wil meedenken/praten over een mogelijk andere structuur van de kerkenraad?
Opgave bij ondergetekende : preses@pghkorenaar.nl

Orgelcommissie
Gezocht: een liefhebber van orgelmuziek om als voorzitter van een orgelcommissie twee projecten tot een
goed einde te brengen.
De organisten willen graag een gemeentelid met liefde voor orgelmuziek als voorzitter omdat een tweetal
onderwerpen weer meer aandacht vragen.
- Het versterken van het organistenteam met tenminste 1 lid dat ook in het rooster meedraait. Het
orgel is ons sterke punt, maar het aanbod aan spelers neemt af.
- Het houtwerk van het orgel vraagt om een schilderbeurt, maar de subsidieregelingen vergen nogal
wat studie om op het goede moment de vereiste informatie bij de betrokken instantie te kunnen
aanleveren.
Opgave bij : preses@pghkorenaar.nl

