GEMEENTEBRIEF

Protestantse Gemeente Hazerswoude
30 juli 2017
Volgnummer 1283

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 ds. Carla Melgers: 0172-589164.
E-mail: predikant@pghkorenaar.nl

Vandaag zondag 30 juli 2017, 9.30 uur,
In deze dienst zal ds. Carla Melgers voorgaan. Herman Verbree
begeleidt ons op het orgel en Ed de Jong is koster. Er is
kindernevendienst en kinderoppas, verzorgd door Rita de Gelder.
Wij ontmoeten elkaar ook na de dienst in de Dobber en de hal
tijdens de koffie, ieder is van harte welkom.
Collecten 30 juli
1e inzameling van uw gaven is 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.

Orde van dienst
7 Zondag na Trinitatis
e

Lied voor de dienst:
Lied 217
Welkom en mededelingen
Intochtslied:
Psalm 119: 60
Stil gebed/Groet
Klein Gloria
Kyriegebed
Responsie:
Lied 413: 3
Glorialied
Lied 413: 1 en 2
Gebed
Gesprek met de kinderen
Samenzang ‘’Bewaar je oog’’
(Hemelhoog 371)
Kinderen naar de nevendienst
Schriftlezing Eerste Testament:
1 Koningen 3: 5 – 12
Samenzang
Lied 823: 2 en 5
Schriftlezing Tweede Testament:
Mattheus 13: 44 – 52
Samenzang
Lied 316: 1 en 2
Overdenking: ‘Schenk uw dienaar een
opmerkzame geest…’
Orgelspel
Samenzang
Lied 848
Dienst van de gebeden
Inzameling van de gaven
Slotlied
Lied 601: 1, 2 en 3
Zegen

2e inzameling van uw gaven is voor de eigen diaconie

Bloemengroet:
Vandaag gaan de bloemen als groet van ons allen naar Mevr. A. Bol-Verburg, Kamer 302

Uit de gemeente
Mevrouw Gerda Stijnman, Jac. reviusstraat 28, Hazerswoude Rijndijk, heeft afgelopen maandag een grote
operatie ondergaan. De artsen hebben alle kwaadaardige cellen weg kunnen halen.
Wij delen in de dankbaarheid van Gerda en Wim en wensen hen van harte Gods nabijheid toe bij het verdere
herstel van Gerda.

Volgende week, zondag 6 augustus 2017, 9.30 uur,
is ds. Carla Melgers onze voorganger en is Piet Boon de organist. Aad van Zanten heeft kostersdienst.
De collecten zijn bestemd voor de Diaconie en het Onderhoudsfonds. Atie de Gelder is aanwezig bij de
oppas en er is ook kindernevendienst.
Na afloop is er voor iedereen koffie, thee of limonade in de hal en in de Dobber.

Wijziging datum Startzondag
Na overleg is besloten om de startzondag niet te laten samenvallen met de bevestiging van ambtsdragers (op
3 september). 24 september is de startzondag, nadere informatie volgt.

Na gesprek met de kinderen Lied: “Bewaar je oog”
Refrein:
Er is een vriend die op je let
En luistert naar gebed
Bewaar je oog, bewaar je oog
Voor wat je ziet.
Strofe 1
Bewaar je oog, bewaar je oog,
Voor wat je ziet.
Bewaar je oog, bewaar je oog
Voor wat je ziet.

Refrein
Er is een vriend die op je let
En die luistert naar gebed
Bewaar je oog, bewaar je oog
Voor wat je ziet

Strofe 2:
Bewaar je oor, bewaar je oor
Voor wat je hoort.
Bewaar je oor, bewaar je oor
Voor wat je hoort.

Refrein
Er is een vriend die op je let
En die luistert naar gebed
Bewaar je oog, bewaar je oog
Voor wat je ziet.

Strofe 3
Bewaar je mond, bewaar je mond
Voor wat je zegt.
Bewaar je mond, bewaar je mond
Voor wat je zegt.

Refrein
Er is een vriend die op je let
En die luistert naar gebed.
Bewaar je oog, bewaar je oog
Voor wat je ziet.

