GEMEENTEBRIEF

Protestantse Gemeente Hazerswoude
21 september 2015
Volgnummer 1187

Pastorale berichten
Kopij inleveren/ insturen naar gemeentebrief@pghkorenaar.nl
De kopij dient uiterlijk donderdag om 14:00 uur in ons bezit zijn!
Voor berichten over lief en leed in onze gemeente kunt u contact
opnemen met uw wijkouderling of met scriba Jan Luuk van Dijk
(Tel: 588793, Email: scriba@pghkorenaar.nl).

Vandaag, zondag 27 september 2015
is onze voorganger ds. K. de Lange uit Amsterdam. Jos Qualm is
de organist. Koster is Hilbrand Zintel. De kindernevendienst
wordt geleid door Christiaan Knibbe en Lydia Bol verzorgt de
kinderoppas. Na afloop van de dienst kunt u elkaar ontmoeten bij
de koffie in de hal en in de Dobber.
De1e inzameling van uw gaven is vandaag 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 2e inzameling is voor Kerk in Actie, noodhulp
vluchtelingen

Orde van dienst
Zingen voor de dienst :
Lied 984:1,2,3 en 4
Welkom en mededelingen
Zingen
Lied: 216: 1, 2 en 3
Stil gebed
Klein Gloria
Zingen:
Lied 280: 1, 3 en 4
Zingen
Lied: 281: 1,2,5 ,7 en 10
Gebed
Kinderlied: Wij gaan voor even uit
elkaar
Lezing:
1 Koningen 16: 29-34
Zingen:
Psalm 2:1
Lezing:
1 Koningen 17: 1-6
Zingen:
Lied 845: 1 en 2
Lezing:
1 Koningen: 17: 7-16
Zingen:
Lied 845:3
Lezing:
1 Koningen 17: 17-24
Zingen:
Lied 825: 3 en 8
Lezing:
1 Koningen 18: 1-3 &
.
5-8 & 16-18
Zingen:
Psalm 2: 4
Verkondiging
Zingen:
Lied 653: 1,2,3 en 7
Dankgebed en voorbeden
Collectes
Slotlied: Lied 425
Wegzending en zegen

Miljoenen mensen zijn op de vlucht. Ze verblijven in vluchtelingenkampen of komen naar Europa via
gammele bootjes, lopen vele kilometers met kinderen aan de hand en overnachten in de open lucht of
stationshallen. Op weg naar een onzekere toekomst, weg van oorlog en geweld.
Kerk in Actie geeft hulp. Al jaren in Syrië en de buurlanden, maar ook in andere conflictgebieden. Nu de
nood bij de Europese grens zo hoog is, bieden we ook daar hulp. Via ACT, het interkerkelijke
hulpnetwerk, delen we hulpgoederen uit aan vluchtelingen in Griekenland, Servië en Hongarije.
Beroepingswerk
In een druk bezochte gemeentevergadering (de grote zaal barstte bijna uit zijn voegen) is afgelopen
zondag, 20 september, de voordracht van de beroepingscommissie en de kerkenraad bij acclamatie
overgenomen.
De kerkenraad stelt voor om te beroepen als nieuwe predikant voor onze gemeente ds. Carla Melgers,
predikant van de protestantse gemeente van Scherpenzeel. Ds. Melgers woont in Reeuwijk en is gehuwd
met ds. Langelaar die voorheen predikant te Boskoop was, maar nu te Vianen. Zij is 52 jaar.
De afgelopen week konden er nog bezwaren tegen de gevolgde procedure worden ingebracht.
Als er geen bezwaren zijn binnen gekomen zal de kerkenraad vandaag een officieel beroep uitbrengen op
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ds. Melgers.
De kerkenraad is dankbaar voor de grote betrokkenheid van veel gemeenteleven en de uitkomst van de
vergadering

Bloemengroet:
De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet en bemoediging van ons allen naar mevr. Noordam.

Deze week
Braderie / veiling / plantenmarkt
Braderie is hét tweejaarlijkse evenement dat onze gemeente organiseert. Veel werk is al verzet en de
voorbereidingen zijn in volle gang. Ik hoor in de wandelgangen veel over de activiteiten en de
voorbereidingen. Vrijdag 2 oktober gaat de kerk open voor de indeling, de aanvoer van de nodige
attributen en de opzet van de stands. In de middaguren mogen de overige spullen worden gebracht, zodat
we die direct naar de stands kunnen dirigeren.
Dank voor alle spullen die al zijn afgegeven en toegezegd. Kavels voor de veiling kunnen t/m donderdag
worden aangeboden, dan sluiten we de lijst en maken we de papieren gereed.
Wij gaan er weer iets moois van maken. Om 09.00 uur gaan de deuren open en kunnen we U ontvangen.
Voor de vrijwilligers staat de koffie iets eerder klaar.
U komt zaterdag toch ook!!
Hartelijke groet, namens de 40 vrijwilligers J Wim Vreeke

Volgende week, zondag 4 oktober 2015,
wordt de dienst geleid door ds. Marloes van Doorne uit ’t Harde. Het orgel wordt dan bespeeld door Corné
van Doorne. Koster is Wim Rademaker. De 1 e inzameling is voor PKN/Israelzondag en de 2 e voor het
onderhoudsfonds. Manon de Jong leidt de kindernevendienst en Esther Karens verzorgt de kinderoppas.
In deze dienst zullen nog 2 ambtsdragers bevestigd worden, t.w. Jan Jongenotter als wijkouderling en
Meinte Vierstra als diaken. Afscheid nemen we van diaken Johan Langelaar. Na de dienst is er koffie,
thee of limonade in de hal en in de Dobber.

En verder
Zaterdag 14 november a.s. vindt in de hervormde kerk van Hazerswoude de jaarlijkse Praise avond
plaats. Gospelkoor DeeVee uit Alphen a/d Rijn verleent de muzikale medewerking op deze avond, waarop
het zingen van vooral Opwekkingsliederen centraal staat. Ook zal er een kort overdenkingsmoment zijn.
Als doel is aan deze avond het project Boon in Afrika verbonden. De entree voor de Praise avond is
gratis. Voor de onkosten en het doel zal er een collecte zijn. Op 14 november is de hervormde kerk vanaf
19.30u geopend, de avond begint om 20.00u.
Iedereen is van harte welkom! Voor meer info kun je mailen naar jeugddienst@hghaz.nl
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