GEMEENTEBRIEF

Protestantse Gemeente Hazerswoude
3 juli 2016
Volgnummer 1227

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.
Telefoon predikant: 0172-589164. E-mail:
predikant@pghkorenaar.nl

Vandaag, - zondag 3 juli 2016
wordt de dienst geleid door drs. H. van Gosliga uit Hazerswoude.
Piet Boon bespeelt het orgel. Onze koster is Cok Rademaker.
De kindernevendienst wordt geleid door Barbera van Rijthoven en
Annette van den Bosch verzorgt de kinderoppas. Na afloop van de
dienst bent u welkom bij de koffie in de hal en de Dobber.

Inzamelingen
De 1e inzameling van uw gaven is voor PKN/Jeugdwerk
De 2e inzameling van uw gaven is voor de kerk

Bloemengroet:

Orde van dienst
Lied voor de dienst: 346: 1/2 , 5/6 , 9/10
Welkom en mededelingen
Intochtslied 276: 1, 2, 3 en 4
Votum en groet
Drempelgebed lied 280: 1 allen, 2
vrouwen, 3 mannen, 4 allen, 5 vrouwen,
6 mannen, 7 allen
Kyriegebed met 3x gezongen Kyrie
Zingen:
Glorialied 725
Gebed om de Heilige Geest
Kinderlied: Wij gaan voor even uit elkaar
Eerste schriftlezing 1 Koningen 19,19-21
Zingen:
Lied 816
Tweede schriftlezing Lucas 9,51-62
Zingen:
Lied 807: 1, 2, 3 en 5
Verkondiging
Zingen:
Lied 912
Dank- en voorbeden/Stil gebed
Onze Vader
Inzameling van de gaven
Muziek:You raise me up, Secret Garden
Slotlied Samen in de naam van Jezus
(Evangelische Liedbundel 218)
Zegen met gezongen amen

De bloemengroet gaat vandaag met een hartelijke groet van ons
allen naar mevr. S. van Dijke.

Volgende week, zondag 10 juli 2016
wordt de dienst geleid door ds. Carla Melgers, Organist is Jos Qualm. Onze koster is Hilbrand Zintel.
Er is kindernevendienst en Suzanne van der Haven verzorgt de kinderoppas.
Zoals elke zondag staat er na de dienst koffie voor u klaar in de hal en in de Dobber.

En verder….
Het nieuwe jaarboekje
Een flink aantal mensen heeft al een mailtje gestuurd naar scriba@pghkorenaar.nl om de wijzigingen voor
het nieuwe jaarboekje door te geven. Hartelijk dank daarvoor.
Van de anderen hopen we ook snel hun wijzigingen te ontvangen, in ieder geval voor 10 juli a.s., zodat er in
de zomertijd een actueel jaarboekje geproduceerd kan worden.

De kindernevendienst in de zomertijd
In de Korenaar zijn we gewend dat ook in de zomertijd de kinderen in de kerk kunnen deelnemen aan de
kindernevendienst. Echter de leiding van de kindernevendienst gaat ook op vakantie, dus is de hulp van
vrijwilligers nodig. Voor een paar zondagen in juli wordt nog naar vervangende leiding gezocht.
Het gaat om de zondagen, 24 juli en 31 juli.
Als u het leuk vindt om een keer de kindernevendienst te leiden, dan kunt u contact opnemen met
Christiaan Knibbe, christiaan.knibbe@online.nl Bedankt voor uw medewerking.

Het lied *“You raise me up” *dat na de collecte wordt getoond op de beamer heeft de
volgende Nederlandse vertaling:
Als ik verdrietig ben en, oh, mijn ziel zo vermoeid
Als de problemen komen en mijn hart beladen is
Dan ben ik er nog steeds en wacht in de stilte
tot jij komt en een tijdje bij me komt zitten

Je tilt me op, zodat ik op bergen kan staan
Jij tilt me op, om stormachtige zeeën te bewandelen
Ik ben sterk als ik op je schouders sta
Jij tilt me op, tot meer dan ik kan zijn(wordt herhaald)

