GEMEENTEBRIEF
Kopij inleveren/ insturen naar gemeentebrief@pghkorenaar.nl
De kopij dient uiterlijk donderdag om 14:00 uur in ons bezit te zijn!
Pastorale berichten
Voor berichten over lief en leed in onze gemeente kunt u contact
opnemen met uw wijkouderling of met scriba Jan Luuk van Dijk
(Tel: 588793, Email: scriba@pghkorenaar.nl).

Vandaag, zondag 4 oktober 2015,
wordt de dienst geleid door ds. Marloes van Doorne uit ’t Harde.
Het orgel wordt bespeeld door Corné van Doorne.
Koster is Wim Rademaker. Manon de Jong leidt de kindernevendienst en Esther Karens verzorgt de kinderoppas. In deze dienst
zullen nog 2 ambtsdragers bevestigd worden, t.w. Jan Jongenotter
als wijkouderling en Meinte Vierstra als diaken.
Afscheid nemen we van diaken Johan Langelaar.
Na de dienst is er koffie, thee of limonade in de hal en in de
Dobber.
De 1e inzameling is voor PKN/Israëlzondag
De 2e inzameling van uw gaven is voor het onderhoudsfonds
Een kerkgemeente moet onderhouden worden, dat geldt zeker
voor de gebouwen. Helpt u mee?

Protestantse Gemeente Hazerswoude
4 oktober 2015
Volgnummer 1188

Orde van dienst
Zingen voor de dienst:
Ik zing voor God mijn morgenlied
Cantorij 1 en 3; Allen 2 en 4
Welkom en mededelingen
Zingen intochtslied: Ps. 121: 1 en 4
Stil gebed en Groet
Zingen Klein Gloria
Kyrie afgewisseld met Lied 301a
Glorialied
Lied 303: 1, 2 en 3
Gebed bij opening van de Schriften
Gesprek met de kinderen
Kinderlied: We gaan voor even.
Lezen 2 Koningen 2 vers 23-25
Zingen
Psalm 25: 2 en 3
Uitleg en verkondiging
Cantorij
Lo Yisa Goy
Bevestiging ambtsdragers
Zingen
Lied 363
Kinderen komen terug
Gebeden
Collecte
Slotlied, Lied 416: 1, 2, 3 en 4
Wegzending en zegen
Zingen, Lied 416: 4

Beroepingswerk
Op voorstel van de beroepingscommissie en na, op 20 september jl., de gemeente gehoord te hebben,
heeft de kerkenraad op 27 september een beroep uitgebracht op ds. C.C.E Melgers.
Ds. Carla Melgers is nu als predikant verbonden aan de protestantse gemeente van Scherpenzeel. Zij
woont in Reeuwijk en is gehuwd met ds. J. Langelaar. Carla Melgers is 52 jaar. Volgens de
beroepingsprocedure van de PKN heeft een predikant die beroepen wordt drie weken de tijd om een
beslissing te nemen.
Kennismaken.
Op zondag 11 oktober zal ds. Melgers met haar man de kerkdienst in de Korenaar bijwonen. Na de dienst,
tijdens het koffiedrinken, zal zij zich voorstellen aan de gemeenteleden en dan is er gelegenheid om een
praatje met elkaar te maken.

Bloemengroet:
De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet en een blijk van medeleven van ons allen naar,
Cor Ooms.

Deze week:
Catechese start op dinsdag 6 oktober 14:45 uur.
Als aangekondigd start de catechese op dinsdag 6 oktober, 14:45 uur. Zij zal een klein uur duren. De
kinderen zal ik het rooster met de data en de thematieken meegeven. Het rooster is onder voorbehoud.
Wanneer die nog niet bekend zijn, zal ik de aanwezige kinderen vragen om de contactgegevens van de
ouders. Zo houden we de lijnen kort. Ik ben bereikbaar op per mail: joostpkwr@hotmail.com
Hartelijke groet, Joost de Bruijn

Diaconie
Financiële steun Iraans gezin.
Wij kregen als diaconie enkele weken geleden een mail van het DPO (Diaconaal Platform Alphen) met de
volgende inhoud.
Het gaat over een Iraans gezin, bestaande uit moeder en twee dochters van 16 en 18 jaar oud. Zij zijn uit
Iran gevlucht vanwege hun geloof.
Ze zijn hier een jaar begeleid, maar komen binnenkort op straat te staan omdat hun procedure hier in
Nederland is afgewezen.
Hun advocaat is nog bezig om een bezwaarschrift in te dienen.
Zij komen niet in aanmerking voor Bed, Bad en Brood omdat de jongste dochter minderjarig is.
Nu is de vraag of wij deze mensen willen helpen. Wij zijn er met de diaconie extra voor bij elkaar geweest
en hebben het volgende besloten.
Wij hebben een begroting ontvangen. Daarin staat dat zij € 63,= per week leefgeld nodig hebben en
€ 300,= per maand huur voor een kamer. Dit over een periode van 6 maanden.
Wij storten € 63,= per maand over een periode van 6 maanden. Verder willen wij de komende 6 maanden
1x per maand een collecte houden om tegemoet te komen in de huur.
Zo willen wij middels een klein project deze mensen helpen. We starten de maand oktober, u ziet wel in de
informatie wanneer de collectes zullen zijn.
Er zijn ook andere diaconieën en instanties benaderd in de regio.
We hopen dat u hier achter kunt staan en dat de collectezakken goed gevuld mogen zijn.
Namens de diaconie
Marian Zintel

Volgende week: Zondag 11 oktober 2015
is onze voorganger ds. E.C. Rooseboom uit Drachten. Jos Qualm is onze organist. Koster is Wim
Rademaker. De 1e inzameling is voor de diaconie en de 2e voor de kerk. Sharitsa Obispo leidt de
kindernevendienst en Francien van Zanten verzorgt de kinderoppas.
Na afloop is er gelegenheid kennis te maken met ds. Carla Melgers bij de koffie in de grote zaal.

En verder:
Een geboortebericht.
Wij ontvingen het bericht dat op 16 september 2015 is geboren Raf, zoon van Niels en Sabine Dijksterhuisvan Zanten, Hazerswoude-Rijndijk.
Onze hartelijke gelukwensen voor de ouders, grootouders en verdere familie!
Belangstelling voor een oude uitgave?
Via de website ontvingen wij het bericht van ds. Weststrate uit Heerde, dat hij in het bezit is van een
jubileumuitgave van het 50 jarig bestaan der Chr. jong.ver. EERE ZIJ GOD te Hazerswoude 1883-1933.
Als iemand belangstelling heeft voor deze uitgave kan hij/zij dat melden bij de scriba.
scriba@pghkorenaar.nl of 588793

