GEMEENTEBRIEF

Protestantse Gemeente Hazerswoude
4 juni 2017
Volgnummer 1274

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
Voorbereiding kerkdienst:
Lavinia Spruitenburg en Sabine Dijksterhuis
Solozang Sabine Dijksterhuis/Gitaar Rene Dijksterhuis.

Vandaag, zondag 4 juni 2017,
vieren we met elkaar het Pinksterfeest.
in een feestelijke dienst die geleid wordt door ds. Carla Melgers.
Organist is Piet Boon en Cok Rademaker is koster.
Marleen Gräper is aanwezig bij de kinderoppas en er is ook
kindernevendienst.

Orde van dienst
Lied voor de dienst: 216
Welkom en mededelingen ouderling.
Intochtslied:
Psalm 68: 7
Stil gebed
Bemoediging en groet
In diverse talen
Samenzang Lied 672: 1 (allen); 2
(mannen); 3 (vrouwen); 6 en 7 (allen)
Kyriegebed
Glorialied ‘’Kom op het feest’’
(Kids Opwekkings 108)
De dopelingen van het afgelopen jaar
en alle andere kinderen lopen tijdens
het zingen van dit lied in optocht door de
kerk.
Liturgisch bloemst. Martha Rademaker
Zondagsgebed
Gesprek met de kinderen
Kinderen naar de nevendienst
Schriftlezing Hooglied 4, 12-16– 5, 1
Samenzang
Lied 791: 1, 4 en 6
Schriftlezing Handelingen 2, 1-11
Samenzang
Lied 691
Overdenking
Samenzang
Lied 686
Kinderen nevendienst komen terug
samen met de kinderen uit de oppas. Zij
zingen (in optocht) ‘’Mashiti”” (lied 872)
(begeleid door Sabine en Rene)
Dienst van de gebeden
Slotlied
Lied 683
Zegen
Uitleg over vervolg z.o.z.

Collecten 4 juni
1e inzameling van uw gaven is voor Kerk in Actie,
Pinksterzendingsweek
In afgelegen dorpjes in Nicaragua hebben kerken geen eigen
voorgangers. Leken doen het meeste werk in de kerk. Dankzij
partnerorganisatie Teyocoyani krijgen zij trainingen in Bijbelkennis
en gemeenteopbouw. Vaak komt er in de kleine
geloofsgemeenschappen in afgelegen gebieden in Nicaragua maar
twee keer per jaar een voorganger langs. De leken die de
gemeente leiden, hebben beperkte kennis van de Bijbel en van
theologie. Dankzij de trainingen van Teyocoyani, partner van Kerk
in Actie, kunnen ze hun diensten beter voorbereiden en zijn ze
toegerust voor hun taken. Bovendien ervaren ze dat ze niet alleen staan in hun werk. Teyocoyani traint niet
alleen de lekenleiders, maar ook de gemeenteleden. Zij leren hoe ze iets voor anderen kunnen betekenen.
2e inzameling van uw gaven is voor de eigen diaconie.

Bloemengroet:
Vandaag gaan de bloemen als groet en felicitaties met hun 50-jarig huwelijk van ons allen naar
Klaas en Gé Hoogendoorn.

Uit de gemeente
Hartelijk dank voor het mooie bloemstuk,mij bezorgd door twee gezellige dames. Ook hartelijk dank voor de
kaart met de vele namen, dat doet goed! Vr gr Tiny Noordam.

Donderdagmiddag 8 juni 2017, 15.00 uur
Viering Heilig Avondmaal in de Driehof, Ds. Carla Melgers verzorgt de dienst.

Volgende week, zondag 11 juni 2017, 9.30 uur,

is
ds. Carla Melgers onze voorganger en begeleidt Jos Qualm ons op het orgel. Hilbrand Zintel heeft deze
zondag kosterdienst. De 1e inzameling is bestemd voor Kerk in Actie/ Werelddiaconaat en de 2e collecte is
voor het Onderhoudsfonds. Lisette Langelaar verzorgt de oppas en er is kindernevendienst.
Koffie, thee en limonade staan voor iedereen klaar in de Dobber en in de hal (en bij mooi weer ook buiten).

Solozang Sabine: Heb het leven lief
Leef als een kind van de wind en van de liefde
En herken de open blik in de ogen van een vreemde
Dans met de maan, sla je armen omd e sterren
Ga je dromen achterna op de maat van de seizoenen
Heb het leven lief als de stormwind gromt en als de lente komt
En verberg je niet als de regen valt en als de donder knalt
Zing het hoogste lied, vlieg in vogelvlucht door de blauwe lucht
Heb het leven lief en wees niet bang
Pluk elke vrucht die je aan de dag ziet hangen
En herken de open lach om de lippen van een vreemde
Vrij met de zon en verdrink in al zijn stralen
En omarm zijn spiegelbeeld in de rimpelloze vijver
Heb het leven lief als de stormwind gromt en als de lente komt
En verberg je niet als de regen valt en als de donder knalt
Zing het hoogste lied, vlieg in vogelvlucht door de blauwe lucht
Heb het leven lief en wees niet bang
Huil als het moet want je stikt in al je tranen
Maar ontwapen je verdriet met dezelfde overgave
Als waarmee je huilt, je kunt uit je as herrijzen
Het geluk van het moment zet een streep door het verleden
Heb het leven lief als de stormwind gromt en als de lente komt
En verberg je niet als de regen valt en als de donder knalt
Zing het hoogste lied, vlieg in vogelvlucht door de blauwe lucht
Heb het leven lief en wees niet bang
Heb het leven lief, met je ogen dicht of in het volle licht
Hou van wie je ziet pak de liefe vast en verlies haar niet
Heb he tleven lief in de grijze nacht en als de morgen lacht
Heb het leven lief en wees niet bang
Wees maar niet bang, wees maar niet bang

Lied na de zegen: ‘’Laat het feest zijn in de huizen’’ (Opwekking 553) Na de zegen gaan we onder het
zingen van dit lied de kerk uit. (begeleid door Niels en Sabine)
We lopen in een optocht gelijk door naar buiten met onze ballonnen, al zingend.

Groepsfoto maken op het kerkplein mbv drone of door Lavinia vanaf molen.
Oplaten van heliumballonnen
Koffie en limonade met wat lekkers. (buiten)

