GEMEENTEBRIEF

Protestantse Gemeente Hazerswoude
26 maart 2017
Volgnummer 1265

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 26 maart 2017, 10.00 uur
4e zondag 40-dagentijd,
is ds. L. Webbink uit Bodegraven onze voorganger.
Cok Rademaker is koster en het orgel wordt bespeeld door
Piet Boon. Er is kindernevendienst en Nicoline van Zanten verzorgt de
kinderoppas. Iedereen is van harte welkom bij de koffie in de Dobber en in
de hal.

Collecten 26 maart
e

Orde van dienst
Lied voor de dienst: Psalm 122: 1
Welkom en mededelingen
Intochtslied:
Psalm 23b: 1, 2
Stil gebed / Groet
Kyrie, met als gezongen acclamatie:
Lied 301e
Gebed van de zondag
Gesprek met kinderen: ‘Zie jij het ook?’
Zingen ··
Het “kinderlied”
Kinderen naar de kindernevendienst
Schriftlezing: Johannes 9: 1 - 12
Zingen:
lied 321: 1, 2
Verkondiging: ‘Ik zie, ik zie wat jij niet
ziet’ (deel 1)
Zingen:
lied 321: 3
Schriftlezing: Johannes 9: 13 - 34
Verkondiging: ‘Ik zie, ik zie wat jij niet
ziet’ (deel 2)
Zingen:
lied 321: 5, 7
Schriftlezing: Johannes 9: 35 - 41
Verkondiging: ‘Ik zie, ik zie wat jij niet
ziet’ (deel 3)
Zingen:
lied 534: 1, 3, 4
De kinderen komen onder het naspel
terug in de kerk
Dankzegging en voorbeden
Collecten
De kinderen uit de crèche worden
tijdens de collecte opgehaald
Slotlied: lied 536: 1, 2, 4 (staande)
Zegen

1 inzameling van uw gaven is voor PKN Diaconaat
Mensen in de knel, zoals verslaafden, mensen zonder papieren en
daklozen, kunnen voor tijdelijke opvang terecht in diaconaal centrum de
Pauluskerk in Rotterdam. Daar kunnen zij elkaar ontmoeten, aanschuiven
voor een maaltijd, gebruikmaken van het spreekuur van een
maatschappelijk werker, arts of predikant of gewoon een kop koffie
drinken. Ook mensen die niet in de knel zitten, zijn van harte welkom in de
Pauluskerk. Daarnaast organiseert de Pauluskerk regelmatig leeravonden
en debatten op het snijvlak van geloof, kerk, cultuur en samenleving. Op
die manier biedt zij een breed programma dat mensen in uiteenlopende
situaties ondersteunt. Uw gift maakt het mogelijk dat er een plek is voor
mensen in de knel waar zij onderdak hebben, elkaar kunnen ontmoeten en
samen kunnen eten. Doet u ook mee?
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.
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.

Extra collecte op zondag 2 maart
Graag willen wij van de diaconie een extra collecte houden voor de hongersnood in Afrika Giro 555.
Wij staan voor deze collecte bij de uitgang. Van harte aanbevolgen!

Bloemengroet:
De bloemengroet gaat vandaag met een hartelijke groet van ons allen naar Mevr. A. Slappendel.

Afwezigheid ds Melgers
Van 25 maart tot 1 april heb ik vakantie. Indien nodig kunt u in deze dagen contact opnemen met uw wijkouderling of de
scriba.
Carla Melgers

Volgende week, zondag 2 april 2017, begint de kerk weer om 9.30 uur !!
5e zondag 40-dagentijd,
Volgende week, zondag 2 april 2017, Op deze 5e zondag in de 40-dagentijd wordt de dienst geleid door ds. K. Bras uit
Haarlem. Piet Boon is organist en Ed de Jong is vandaag onze koster. De 1e collecte is voor de Diaconie en de 2e
inzameling is voor het Onderhoudsfonds. Er is kindernevendienst en Diny Boer-Harkes is aanwezig bij de kinderoppas .
Na afloop is er voor iedereen koffie, thee en limonade in de hal en in de Dobber.

Spaardoosjes
Het is weer 40-dagentijd en de spaardoosjes zijn zondag 5 maart uitgedeeld.
Dit jaar is alles bestemd voor Myanmar.
Elke week tijdens de dienst zal er een stukje info over de verschillende projecten worden gegeven met medewerking
van de kinderen en leiding van de kindernevendienst en de beameraars.
Op zondag 16 april, eerste paasdag, zamelen we de doosjes weer in.
31 maart draaien we hier in de kerk de film "the lady".
The Lady vertelt het levensverhaal van Aung San Suu Kyi, winnares van de Nobelprijs voor de Vrede van 1991.
Ze is een Myanmarese politica en leidt een geweldloze beweging voor de mensenrechten en democratie in het
voormalige Birma.
De film verhaalt over de gebeurtenissen die plaatsvinden tussen 1988 en 1999. In 1988 verlaat Suu Kyi Oxford om haar
zieke moeder te bezoeken in Birma, uiteindelijk zal ze daar ook blijven. Toen bij haar man, Dr. Michael Ari's, die ze sinds
1995 niet meer had gezien, in maart 1999 in Engeland prostaatkanker werd vastgesteld, werd Suu Kyi voor de haast
onmogelijke keuze geplaatst in Birma te blijven of hem op zijn laatste ziekbed te bezoeken, met het risico dat ze bij
terugkeer niet meer in het land zou worden toegelaten. We starten om 20.15 uur met koffie en thee en de film begint om
20.30 uur. Na afloop is er een drankje. Kosten hiervoor zijn € 5, -.
Alles ten bate van Myanmar.
Vrijdag 7 april hebben we weer de traditionele paasbroodjesverkoopactie voor Myanmar.
Wij vragen hiervoor nog mensen die mee willen helpen.
Paar uurtjes lopen voor het goede doel en je bent lekker actief en buiten 👍😀.
Voor lekkere soep, koffie en thee wordt gezorgd.
De link van kerk in actie is: https://www.kerkinactie.nl/40dagentijd/40-dagen-1-land
Alvast warm aanbevolen en hartelijk dank, ·Namens de missionaire commissie

Wijkavonden 2017, Thema: “Deel je leven”,
naar aanleiding van o.a. Marcus 6, de verzen 30 t/m 44
Ook dit jaar biedt de kerkenraad de gelegenheid om andere gemeenteleden uit uw wijk te ontmoeten, elkaar beter te
leren kennen, samen te praten en na te denken over wat voor ons van belang is.
Wij delen ons leven met heel veel andere mensen, intensief of iets meer oppervlakkig, in gezin en in een bredere familie
relatie, de straat waar je woont, het dorp of stad waar je bent opgegroeid, een sportclub, een Bijbel -of een leesclub. Er
zijn vele verbanden waarin we in onze samenleving iets met elkaar willen en kunnen delen. In onze kerkgemeenschap
delen we het geloof, verschillende beelden van God en gebruiken in de kerk.
Over dit thema willen we met elkaar, in ongedwongen sfeer, onder het genot van een drankje en een hapje, met elkaar
in gesprek gaan. Spreken of luisteren, het mag allebei. Uw/jouw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.
26 maart, om 20.00 uur, wijk 4 in “de Dobber”, o.l.v. Heleen Polderman en Ali van Amsterdam
Namens de wijkouderlingen en medewerkers een hartelijke groet, Wim Vreeke

Werkvakantie Filpisu-Mare
Met een groep van 12 jongeren gaan wij komende zomer op werkvakantie naar Filpisu-Mare in Roemenië.
Er staat er een koffer in de hal die we graag gevuld meenemen. Helpt u mee?
In het kinderinternaat, waar wij gaan klussen, is er een groot tekort aan nieuwe ondergoedsetjes voor jongens en
meisjes tussen de 5 en 11 jaar.
Ook tandpasta, tandenborstels, kinder-doucheschuim en shampoo zijn van harte welkom.
Namens de werkvakantiegroep hartelijk dank!

Vastenmaaltijd op woensdag 29 maart a.s.
Graag nodigen wij u uit voor de sobere maaltijd in de vastentijd op woensdag 29 maart a.s. om 18.00 uur hier in de
Korenaar.
Zoals u heeft kunnen lezen organiseert de werkgroep van de gezamenlijke kerken deze maaltijd al voor de tiende keer.
We hopen daarom evenals voorgaande jaren op een grote opkomst.
De maaltijd bestaat uit soep, brood en water. De opbrengst van de sobere maaltijd gaat altijd naar een goed doel. Voor
de vastenactie 2017 heeft de Thomasparochie gekozen voor een heel bijzonder doel: de verbetering van de water- en
voedselvoorziening van de Mark VII school voor dove en doof blinde kinderen in Oeganda.
U komt toch ook?
Wilt u zelf een soepbord en lepel meenemen?
Opgeven kan op de lijst die bij de uitgang ligt, of bij Aafke Knibbe tel: 589494, acknibbe@planet.nl

