GEMEENTEBRIEF

Protestantse Gemeente Hazerswoude
29 januari 2017
Volgnummer 1257

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 29 januari ( 10.30 uur)
is ds. P. Masmeijer uit Zegveld onze voorganger en begeleidt
Herman Verbree ons op het orgel. Aad van Zanten is koster, er is
kindernevendienst en Guido/Mariska Nieuwenhuijse verzorgen de
kinderoppas. Koffie, thee en limonade staan na de dienst klaar in de
Dobber en in de hal.

Orde van dienst
VIERDE ZONDAG NA EPIFANIE –
de verschijning van de Heer
Lied voor de dienst – 212: 1, 2, 4
Welkom + event. mededeling
Intochtslied – psalm 92: 1, 2, 3
Stil gebed
Votum en groet
Smeekgebed
KYRIE lied Lied 838: 3
Woord van ontferming
Glorialied Lied 838: 1
Gesprek met de kinderen
Kinderlied
Kinderen naar de kinderdienst
DE DIENST VAN HET WOORD
Gebed bij de opening van het Woord
Eerste lezing (lector): GENESIS 2 en 5
Zingen
Lied 216: 1, 2
Tweede lezing: Mattheus 5: 1 - 17
Zingen
Lied 647: 1, 3, 4
Prediking
Zingen
Lied 321: 1, 2, 4, 5, 7
Dankgebed en voorbeden – stilte –
ONZE VADER….
Inzameling van de gaven
Slotzang
Lied 422
Zegen

Collecten 29 januari
1e inzameling van uw gaven is voor Makassar
Peter en Anne-Marie Dekker gaan vanaf begin 2017 werken in
Makassar op het eiland Sulawesi in Indonesië. Samen met
studenten en een team van CMA Indonesia gaan zij
ondernemingen opzetten in het gebied ten zuiden van Makassar.
Deze ondernemingen zorgen ervoor dat er bruggen worden
gebouwd tussen de christelijke studenten van de Jaffray University,
de plaatselijke kerk en de voornamelijk moslimbevolking in het
gebied. Ze zijn door CMA Indonesia gevraagd om te adviseren bij
het ontwikkelen van ondernemingen in de dorpen ten zuiden van
Makassar. Deze ondernemingen moeten een toegevoegde waarde
bieden voor de plaatselijke bevolking en zorgen ervoor dat de moeilijke omstandigheden waaronder mensen
leven, verbeteren. Hierdoor zal de kerk meer worden gewaardeerd door de bevolking en bestaansrecht
opbouwen in de omgeving.
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 Arie en Truus van Dorp.

Sirkelslag YOUNG
Op vrijdagavond 3 februari 2017 zit je om 19.30 uur met je eigen jeugdgroep (12 t/m 16 jaar) bij elkaar om
samen Sirkelslag YOUNG te spelen.
Thema
Het thema is dit jaar Sterk & Dapper
Je weet niet welke opdrachten jullie moeten uitvoeren. Het enige wat je weet is dat duizenden jongeren op
datzelfde tijdstip ook klaar zitten om de strijd aan te gaan tegen jouw groep.
Elk jaar gaan honderden groepen de uitdaging aan! Doe jij ook mee met je groep? Als je mee wilt doen, kun
je je aan melden via Guido10003@gmail.com .
Wij verzamelen 3 februari rond 19:15 in de Dobber

Volgende week, zondag 5 februari ( 10.30 uur)
wordt de dienst geleid door ds. Carla Melgers. Het orgel wordt bespeeld door Jos Qualm en
Cok Rademaker is koster. De eerste collecte is voor Kerk in Actie/ Werelddiaconaat en de tweede inzameling
is voor de kerk.
Er is kindernevendienst en de kinderoppas wordt verzorgd door Celine van Rijthoven.
Na de gemeentevergadering is er voor iedereen koffie, thee en limonade in de hal en in de Dobber
Gemeentevergadering 5 februari
Direct na de dienst van zondag 5 februari is er een korte gemeentevergadering. Onderwerpen voor deze
vergadering zijn de vieringen rond de Kerst ( vanaf de adventszangavond), het gebruik van het zijvak in de
kerk en het aantal vacatures in de kerkenraad. In verband met evaluaties en besluitvorming wil de
kerkenraad graag uw mening horen.
Weeksluitingen Driehof.
De 0,8 predikantsaanstelling vraagt om beperkingen in het totale pakket van de werkzaamheden. Daarom zal
vanaf 2017 de Weeksluiting in de Driehof door gemeenteleden verzorgd worden.
Ati de Gelder en Irene Ooms, die de afgelopen jaren al vele malen deze weeksluiting verzorgd hebben, zijn
bereid negen van de veertien sluitingen die voor onze kerk “op de rol “ staan voor hun rekening te nemen. We
zijn daar erg blij mee en dankbaar voor.
Er blijven dus vijf data over in het rooster. Er zullen voor die bijeenkomsten kleine liturgieën gemaakt worden,
inclusief overweging. Wij zijn op zoek naar gemeenteleden die de weeksluiting op deze manier willen
verzorgen. U hoeft dus geen voorwerk te doen.
De openstaande data zijn:
17 maart
19 mei
23 juni
22 september
20 oktober
U kunt zich opgeven bij ondergetekende, persoonlijk of via de email: preses@pghkorenaar.nl.
Met vriendelijke groet,
Nelleke de Beus

