GEMEENTEBRIEF

Protestantse Gemeente Hazerswoude
28 augustus 2016
Volgnummer 1235

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 28 augustus 2016
vieren we samen het Heilig Avondmaal. Voorganger is ds. Carla
Melgers. Jos Qualm bespeelt het orgel en Hilbrand Zintel is onze
koster. Er is kindernevendienst en de kinderoppas wordt verzorgd
door Marleen Gräper.
Na de dienst bent u welkom bij de koffie in de hal en de Dobber.
Inzamelingen op 28 augustus
1e inzameling van uw gaven is voor Gevangenenzorg Nederland
Gevangenenzorg Nederland is een
vrijwilligersorganisatie voor
(ex-)gevangenen, tbs-patiënten en hun
familieleden.
Ruim 560 vrijwilligers, verspreid over
heel het land, gaan op bezoek in de
gevangenis of bij familieleden van gevangenen thuis en bieden
een luisterend oor en praktische ondersteuning.
2e inzameling van uw gaven is voor het onderhoudsfonds
Een kerkgemeente moet onderhouden worden, dat geldt zeker
voor de gebouwen. Helpt u mee?

Orde van dienst
Lied voor de dienst Lied 139b
Welkom en mededelingen
Intochtslied
Psalm 103: 1,2 en 3
Stil gebed
Groet
Klein Gloria
Kyriegebed
Glorialied: Dank u voor deze nieuwe
morgen. Zie gem.brief
Zondagsgebed
Gesprek met de kinderen
Samenzang “samen delen” Zie gem.br.
Kinderen gaan naar de nevendienst
Schriftlezing: Lucas 24: 13-27(lector)
Samenzang
lied 650: 1-4 wisselzang
Schriftlezing: Lucas 24: 28-35
Samenzang
Lied 650: 5, 6 en 7
Preek
Samenzang
Lied 386
Kinderen komen terug
Viering maaltijd van de Heer
Nodiging/Vredegroet/Lofprijzing
Samenzang wijze Psalm 136 Zie gem.br
Lofprijzing Samenzang Zie gem.br.
Bidden Het onze Vader
Delen van brood en wijn
Samenzang
Lied 568a (3x)
Dienst van de gebeden
Inzameling van de gaven
Slotlied
Lied 418
Uitzending en zegen

De Avondmaalscollecte is voor de Pauluskerk
De opdracht van de Pauluskerk is de in de Bijbel verankerde oproep
tot zorg voor de gemarginaliseerde medemens. Het gaat daarbij om
individuele hulpverlening, bezinning, geloofsverkondiging en actie.
Wij streven naar barmhartigheid en gerechtigheid, vrede en heelheid
van de schepping.
Bloemengroet:
De bloemengroet gaat vandaag met een hartelijke groet van ons allen naar Mevr. Maaskant-Koetsier.

Pastoraat
Dhr. Verhorst is verhuisd, hij woont nu tijdelijk op afd. De Brug, kamer 35 in Oudshoorn.
Alphen aan den Rijn. Dhr Verhorst krijgt iedere ochtend fysiotherapie.
Wanneer hij weer naar huis mag is nog niet bekend, als we wat weten hoort u het.
Het wijkteam van wijk 4.
Bedankt
Graag wil ik alle lieve mensen bedanken die mij gebeld hebben of een kaart hebben gestuurd
in de tijd dat ik in het zorgcentrum in Waddinxveen verbleef. Ik wil u allemaal hartelijk groeten
Annie Maaskant

Deze week:
1 september, Avondmaal in de Driehof
Op donderdag 1 september om 15.00 uur wordt er in zorgcentrum de Driehof het Heilig Avondmaal gevierd.
Voorganger hier is ds. A. Moolenaar uit Lisse.

Volgende week, zondag 4 september 2016
wordt de dienst geleid door ds. A. Moolenaar uit Lisse. Organist is Piet Boon en onze koster is Hilbrand
Zintel. De inzamelingen zijn voor de kerk en de diaconie. Er is kindernevendienst en de kinderoppas wordt
verzorgd door Lisette Langelaar. Na de dienst bent welkom bij de koffie in de hal en de Dobber.

En verder….
Op zaterdag 8 oktober organiseren we weer een Running Dinner. Bij een Running
Dinner gaat men letterlijk bij elkaar aan tafel. Mensen stellen hun huis open voor gasten, anderen zijn gast
aan tafel.
De ene gang hier, de volgende daar. Zo leer je elkaar tijdens de maaltijd van een heel andere kant kennen.
In de bijbel wist men het al: aan tafel, daar komen de gesprekken op gang.
We gaan in groepjes (maximaal 6 personen) bij elkaar thuis eten. Het voor- en hoofdgerecht eet je bij
iemand thuis, en beide gerechten op een ander adres. Het nagerecht wordt geserveerd in de Korenaar, hier
komen alle deelnemers weer bij elkaar om gezellig na te praten en ervaringen te delen.
Ook als je niet kunt of wilt koken: van harte welkom! We hebben immers ook mensen nodig om de
maaltijden te nuttigen.
Aanmeldingsformulieren liggen op de steen in de hal, en downloaden via de website kan ook:
<http://www.pghkorenaar.nl> www.pghkorenaar.nl. Opgeven kan tot 2 oktober.
Met vragen kun je contact opnemen met Ellen de Gelder (tel. 06-23654409),
Heleen Polderman (tel. 071-3416744) of Marijke Westerman (email:
<mailto:westerman.marijke@gmail.com> westerman.marijke@gmail.com).
Iedereen kan meedoen, van harte welkom!
Peuter- en kleuterdienst: zoeken wij u/jou?
Een peuter- en kleuterdienst is twee keer per jaar om 16.00 uur en helemaal voor het kind.
Er wordt gezongen, muziek gemaakt, een bijbelverhaal gelezen met behulp van plaatjes, wat verteld en
geknutseld. Het is een mooie, bijzondere dienst met allemaal kinderen bij elkaar.
We vinden het leuk, als verhalen verteld worden door diverse mensen en ook de muziek.
Zou u/jij het leuk vinden om een verhaal aan kinderen voor te lezen?
Zou u/jij het leuk vinden om liedjes te zingen voor de kinderen (het zijn vaak 4 à 5 kinderliedjes)?
Zou u/jij het leuk vinden om liedjes muzikaal te begeleiden, middels bijvoorbeeld gitaar, piano,
dwarsfluit, percussie?
Leeftijd maakt ons niet uit. Iedereen is welkom.
Als u/jij één (of meer) van deze vragen met 'ja' wilt beantwoorden, dan horen wij heel graag van u/jou.
Dit kan per email of telefoon en u/jij mag me altijd aanspreken.
We horen graag van u.
Namens de peuter- en kleuterdienstcommisie,
Sabine Dijksterhuis-van Zanten, sabinev_zanten@hotmail.com, Tel.06-48550312.
Kinderkleding
Voor een project in Ethiopië, waar Marijke en Erick wonen zijn we op zoek naar kinderkleding.
Wie heeft er goede kinderkleding wat we mee kunnen nemen? Binnenkort gaan we erheen.
Wim en Suus Vreeke, tel. 589568
Startzondag 13 september met als thema: “Deel je leven”
Zoals al in kerkklanken is vermeld, zijn wij op zoek naar uw/jouw passie of hobby.
Er zijn gelukkig al leuke aanmeldingen, maar we kunnen er nog wel wat meer gebruiken.
Dus, jong en oud, laat ons weten wat je leuk vindt om met ons te delen en geef je op bij Mieke den Haan tel.
58877 of miekedenhaan@ziggo.nl.
Nelleke, Ria, Francien en Mieke

1. Dank U voor deze nieuwe morgen
dank U voor elke nieuwe dag.
Dank U dat ik met al mijn zorgen
Bij U komen mag.

3. Dank U voor alle bloemengeuren
Dank U voor ieder klein geluk.
dank U voor alle held’re kleuren,
Dank U voor muziek.

2. Dank U voor alle goede vrienden,
dank U, o God voor al wat leeft,
Dank U voor wat ik niet verdiende:
Dat U mij vergeeft.

5. Dank U dat U hebt willen spreken,
dank U, U hoort een ieders taal.
Dank U dat U het brood wilt breken
met ons allemaal.

Samenzang samen delen
Kijk eens om je heen, kijk eens om je heen
geef elkaar een hand, je bent niet alleen
want wij moeten samen delen
samen zingen, samen spelen
ook al zijn wij nog maar klein,
samen spelen is pas fijn.

Kijk eens om je heen, kijk eens om je heen,
wij zijn in de wereld niet alleen
God kent ieder kind bij name
zeg maar ja en zeg maar amen
ook al zijn wij nog maar klein,
God wil onze vader zijn.

Kijk eens om je heen, kijk eens om je heen
wij zijn rond de tafel samen één
samen aan het leven bouwen,
rond het Woord – zo vol vertrouwen
ook al zijn wij nog maar klein,
laat ons Jezus’ vrienden zijn.
Samenzang (wijze Psalm 136)
Loof de Heer want Hij is goed
die de mensen leven doet
en hen als op handen draagt
liefde die de dood verjaagt.
Lofprijzing
Loof de Heer want Hij is goed;
zie wat Jezus voor ons doet;
brood is Hij voor mij en wijn;
ik mag gast aan tafel zijn.

Dank de Heer die alles schiep
en ons hier bij name riep.
Heilige, groot is uw macht,
maak ons vrij, toon ons uw kracht.

