GEMEENTEBRIEF

Protestantse Gemeente Hazerswoude
27 november 2016
Volgnummer 1248

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 27 november 2016, 1e Advent
is drs. H. van Gosliga onze voorganger en begeleidt Jos Qualm ons op het
orgel. Onze koster is Hilbrand Zintel, er is kindernevendienst en Martha
Rademaker zorgt voor kinderoppas. Koffie, thee en limonade staan na de
dienst klaar in de Dobber en in de hal.

Orde van dienst
Lied voor de dienst: lied 435
Welkom en mededelingen
Intochtslied:
Psalm 122: 1 en 3
Stil gebed
Groet
Kyrie (afgewisseld met gezongen
acclamatie)
Zingen:
Lied 462
Gebed bij de opening van de Schriften,
Zingen:
lied 333
Gesprek met de kinderen
Zingen: het
“kinderlied”
Schriftlezing: Jesaja 2: 1-5
Zingen:
lied 447
Schriftlezing: Mattheus 24: 32-44
Zingen:
lied 751
Verkondiging:
Zingen:
lied 460: 1, 2, 4, 5 en 6
Dankzegging en voorbeden
Slotlied:
lied 771
Zegen

Collecten 27 november
1e inzameling van uw gaven is voor DPA steun Iraans gezin
Het gezin dat wij ondersteunen is ruim twee jaar geleden gevlucht
vanwege hun Christelijk geloof. Zij kwamen toen in Italië aan, daar was het
een chaos. Zij hadden Nederland als doel, daar hadden zij ook familie
wonen. Ze zijn inmiddels helemaal ingeburgerd, de kinderen gaan naar
school.
Ze wachten nu de uitspraak af van hun hoger beroep. Als dat negatief is,
moeten zij nog negen maanden wachten, dan hebben zij recht op het
aanvragen van een verblijfsvergunning, deze zullen ze dan bijna met zekerheid krijgen. Hun echtgenoot en vader woont
nog in Iran. Als alles achter de rug is, en zij hebben een verblijfsvergunning, dan worden zij herenigd.
2e inzameling van uw gaven is voor het onderhoudsfonds
Een kerkgemeente moet onderhouden worden, dat geldt zeker voor de gebouwen. Helpt u mee?

Bloemengroet:
De bloemengroet gaat vandaag met een hartelijke groet van ons allen naar: Marien en Marja Slappendel.

Uit de gemeente
Bij Martijn van Berkel zijn weer tumoren ontdekt en hij zal opnieuw moeten worden behandeld. Een slecht bericht want
na de vorige behandelingen leek het goed te gaan. Martijn is nu nog in afwachting van nadere uitslagen, maar een
operatie zal op niet al te lange termijn weer nodig zijn. Het is een zorgelijke en onzekere tijd voor hem en zijn familie.
Wij wensen Martijn, zijn ouders en broer Gods nabijheid toe in deze zorgelijke tijd.

Deze Week
Donderdagmiddag 1 december, 15 uur
Viering Heilig Avondmaal Driehof, Ds. W.G. van den Top verzorgt de dienst

Kerstpakketten actie
Deze week gaat de kerstpakketten actie van de gezamenlijke kerken weer van start. Na de dienst van 27 november, 4
en 11 december worden er bonnetjes waarop een product staat vermeld, uitgedeeld. Er zijn 20 verschillende producten
die gekocht mogen worden.
Zo kunnen wij met Uw medewerking een volledig kerstpakket samenstellen.
Met de gezamenlijke kerken hopen we zo 65 pakketten te vullen en deze rond te delen aan mensen die een steuntje in
de rug verdienen.
Zondag 4 -11 - 18 december kunt U de boodschappen in de hal inleveren.
U kunt de artikelen vanaf zondag 4 december inleveren in de hal van de kerk, dit kan tot en met zondag 18 december.
Als dat niet lukt, of u bent het vergeten, dan kunt u het in de schuur zetten op Eikenlaan 28. Op 22 december worden de
pakketten ingepakt.
Alvast hartelijk bedankt voor uw bijdrage.
Uw diaconie
Weet U iemand of een gezin die dit pakket goed kan gebruiken, geef dan naam en adres aan mij door o.v.v. steuntje in
de rug!
Namens de diaconie, Meinte Vierstra 06-23488964 - Alfred Hoogendoorn 0172-586055

Volgende week, zondag 4 december 2e Advent
We vieren met elkaar het Heilig Avondmaal in een dienst die geleid wordt door ds. Carla Melgers. Het orgel wordt
bespeeld door Herman Verbree en Wim Rademaker is deze zondag koster. De collecten zijn bestemd voor
PKN/Pastoraat en de Kerk. Bjorna Wanders is aanwezig bij de oppas en er is ook kindernevendienst.
Iedereen is na afloop van harte welkom bij de koffie in de hal en de Dobber.

Geloofgespreksgroep MiddenInn
Zondag 4 december na de kerkdienst komen we bij elkaar om in gesprek te gaan over wat ons bezig houdt in het leven
en welke rol het geloof daarin speelt.
Er is oppas voor de kinderen en er is soep en een broodje.
Voor iedereen tussen de 25 en 45 onder leiding van ds. Carla Melgers.
Schuif dus gezellig aan in de Dobber!

En verder:
9 december: Kersthappen en stappen
Het is al bijna zover:
op 9 december as. is heel Hazerswoude weer in kerstsfeer.
En natuurlijk doet onze kerk daar aan mee.
Wij willen graag het Licht delen en verkopen dan ook twee waxinelichtjes, mooi ingepakt:
een voor uzelf en een om weg te geven. Ook verkopen we zakjes met cashewnoten.
De opbrengst van deze verkoop is voor ons project Myanmar.
In de hal van de kerk zijn ( op veler verzoek ) weer kerststalletjes te bewonderen!
Hebt u een stalletje dat gezien mag worden?
Wij zoeken nog grote, kleine, gewone, aparte, ouderwetse, moderne kerststallen om ten toon te stellen. Als u uw naam
op de onderkant zet, dan weten we de herkomst.
Op 9 december kunt u het stalletje ’s morgens van tien uur tot twaalf uur in de hal van de kerk brengen.
Opgeven bij: Anneke Snel tel. 587314

