GEMEENTEBRIEF

Protestantse Gemeente Hazerswoude
5 maart 2017
Volgnummer 1262

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
Hervormde gemeente: ds. Wim van den Top, tel: 0172-589237 E-mail:
predikant@hghaz.nl

Vandaag, zondag 5 maart, 10 uur, gezamenlijke afsluiting
Bijbelvakantieclub
Deze dienst wordt geleid door ds. Carla Melgers en ds. Wim van den Top,
met medewerking van de teams van de Bijbelvakantieclub. Organist is
Kasper Haak en Alex Moerland is koster. Er is geen kindernevendienst.
Bianca Bol, Niels van Dorp, Meike Oppelaar en Lavinia Spruitenburg
verzorgen de oppas. Koffie, thee en limonade staan na afloop klaar in de
grote zaal, hiervoor is iedereen van harte uitgenodigd.

Collecte:
één inzameling waarvan de helft bestemd is voor de Stichting Red een
kind en de andere helft voor een diaconaal doel, hier in Hazerswoude.
Vandaag is het ook de eerste zondag van de 40dagentijd.
I.v.m. deze gezamenlijke dienst starten we binnen de Protestantse
Gemeente pas volgende week zondag met het project voor de
kindernevendienst en de spaardoosjesactie vanuit de Missionaire
Commissie.

Avonddienst zondag 5 maart: 18.30 uur:

Orde van dienst
Welkom/mededelingen
Samenzang: Hemelhoog 609
Machtig God, sterke rots
Stil gebed Votum en groet
Zingen:
Psalm 100: 1, 2
Tien Geboden
Zingen:
LB 935
Je hoeft niet bang te zijn
Gebed
Zingen:
Hemelhoog 503
God kent jou
BijbelVakantieClub groep 1-6
Themalied: Aan tafel'
Schriftlezing: Lucas 14: 15-24
Samenzang: God lof, wij zijn genodigd
tot
Verkondiging "Aan Tafel"
Samenzang:
LB 672: 1, 3, 6
Kom laat ons deze dag
Dankgebed en voorbeden
BijbelVakantieClub groep 7-8
Collecte: (BVC, gr 1-6)
Samenzang:
LB 416 (LB) Ga met
God
Zegen
Gezongen ‘’amen’’
Rineke en Jolanda zingen

ds. J.G. Schenderling, Alphen aan den Rijn

Diensten woensdag 8 maart (Biddag)
School-en kerkdienst. in de Korenaar
om 8.30 uur, georganiseerd door de Johannes Postschool en geleid door ds. Carla Melgers.
19:30 uur: ds. Wim van den Top

Bloemengroet:
Hervormde bloemengroet gaat met een hartelijke groet, felicitatie en bemoediging naar:
dhr. en mw. Binnendijk-de Kort

De bloemengroet namens de Protestantse Gemeente gaat vandaag met een hartelijke groet van ons allen
naar Fia Pels-van Zanten

Volgende week, zondag 12 maart 2017, 2e zondag 40dagentijd.
Hervormde Gemeente: 09:00u: ds. Wim van den Top
De eerste inzameling voor het werelddiaconaat (medische zorg onder leprapatiënten in Nepal). De tweede inzameling
voor: ’kerk en eredienst’ Er is oppas en kindernevendienst.
Jongerendienst Om 18:30 uur is er weer een jongerendienst, waarin voorgaat dhr. Bergman. Thema is: ' De derde
zoon'. Na de dienst nodigen we iedereen uit om nog een kop koffie thee of fris te drinken in de hal van de Korenaar.

Protestantse Gemeente 10.30 uur
ds. M. Burema uit Alphen aan den Rijn is onze voorganger en het orgel wordt bespeeld door Herman Verbree.
Aad van Zanten is deze zondag koster. De eerste collecte is voor Kerk in Actie/Voorjaarszendingsweek en de tweede
inzameling is bestemd voor de diaconie. Er is kindernevendienst en Bjorna Wanders is aanwezig bij de kinderoppas.
Iedereen is van harte welkom om elkaar ook na de dienst te ontmoeten bij de koffie in de Dobber en in de hal.

Hervormde gemeente:
Open jeugdwerkweek
Van vrijdagavond 10 maart t/m 16 maart organiseert de jeugdraad “open jeugdwerkweek”. We vinden het fijn als er
vanuit beide gemeenten belangstelling is voor het jeugdwerk. Iedereen is van harte welkom om in deze week bij alle
jeugdwerkactiviteiten binnen te lopen. Er is geen aangepast programma, dus u gaat precies zien hoe het er normaal
gesproken altijd aan toe gaat bij de activiteiten. We ontvangen u graag met koffie/thee in de Regenboog en zullen u
vertellen in welke zaal de verschillende activiteiten plaats vinden.
Programma:
Vrijdag
10 maart van 19.30-21.00 uur club klas 1 en 2 voortgezet onderwijs, daarna is de Jol open.
Vrijdag
10 maart van 19.15-20.30 uur the Pit (spel, discussie, ervaringen delen), daarna blijft de Jol open.
Zondagochtend
12 maart tijdens de kerkdienst kindernevendienst voor groep 1 t/m 4, u zult hiervan tijdens de
collecte foto’s zien.
Zondagavond
12 maart om 18.20 uur jeugddienst waarin dhr. Bergman uit Katwijk voorgaat.
Zondagavond na de dienst tot 21.30 uur HJV.
Maandagmiddag 13 maart van 14.45-16.00 uur meisjes- en jongensclub groep 3 en 4.
Maandagmiddag 13 maart van 15.15-16.45 uur basiscatechese groep 7 en 8 (incl. 15 min. inloop).
Maandagavond
13 maart van 18.45-20.00 uur meisjesclub groep 7 en 8.
Maandagavond
13 maart van 19.00-20.15 catechisatie 12 - 15 jaar, daarna tot 20.30 chillen in de Jol.
Dinsdagavond
14 maart van 18.45-20.00 uur jongensclub groep 5 en 6.
Woensdagavond 15 maart van 18.45-20.00 uur jongensclub groep 7 en 8.
Donderdagavond 16 maart van 18.45-20.00 uur meisjesclub groep 5 en 6.

Kringavonden
Komende weken komen de meeste Bijbelkringen weer bij elkaar. Dan is hoofdstuk 8 uit ons boekje “David beter
begrijpen” aan de beurt. De kringen dinsdagavond 2, woensdagmorgen 1+2 en donderdagavond 2 gaan verder met
hoofdstuk 7.
Een overzicht van de datums van de kringen:
Maandagavond:
20 mrt. bij Rien en Nel Sol
Dinsdagavond 1:
14 mrt. bij Mariëlle van Veen
Dinsdagavond 2:
21 mrt. bij André en José Rijkaart
Dinsdagavond 3:
14 mrt. bij Lukas en Hanna Buchsteiner
Woensdagmorgen 1:
15 mrt. Bij Janneke Rijkaart
Woensdagmorgen 2:
15 mrt. bij Annie Noordam
Donderdagavond 1:
16 mrt. bij Adriaan en Mariëlla de Wilde
Donderdagavond 2:
16 mrt. bij Jeroen en Mirjam van Gool
De ochtendkringen beginnen om 9.00 uur en de avondkringen om 20.00 uur.
De kringleiders.

Protestantse Gemeente:
Wijkavonden 2017, Thema: “Deel je leven”,
naar aanleiding van o.a. Marcus 6, de verzen 30 t/m 44
Ook dit jaar biedt de kerkenraad de gelegenheid om andere gemeenteleden uit uw wijk te ontmoeten, elkaar beter te
leren kennen, samen te praten en na te denken over wat voor ons van belang is.
Wij delen ons leven met heel veel andere mensen, intensief of iets meer oppervlakkig, in gezin en in een bredere familie
relatie, de straat waar je woont, het dorp of stad waar je bent opgegroeid, een sportclub, een Bijbel -of een leesclub. Er
zijn vele verbanden waarin we in onze samenleving iets met elkaar willen en kunnen delen. In onze kerkgemeenschap
delen we het geloof, verschillende beelden van God en gebruiken in de kerk.
Over dit thema willen we met elkaar, in ongedwongen sfeer, onder het genot van een drankje en een hapje, met elkaar
in gesprek gaan. Spreken of luisteren, het mag allebei. Uw/jouw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.
Data:
5 maart, om 20.00 uur,
wijk 1 in “de Dobber”, o.l.v. Christiaan en Aafke Knibbe
17 maart, om 15.00 uur,
wijk 6 in zorgcentrum “Driehof”, o.l.v. Martha Rademaker
19 maart, om 20.00 uur,
de wijken 2 en 5 in “de Dobber”,
o.l.v. Arend van Zanten, Joke Wolvers, Suus/Wim Vreeke
19 maart, om 20.00 uur,
wijk 3 bij de familie de Jong
o.l.v. Rita Hagendoorn en Jan Jongenotter
26 maart, om 20.00 uur,
wijk 4 in “de Dobber”, o.l.v. Heleen Polderman en Ali van Amsterdam
Wim Vreeke

Een woord van dank.
Beste broeders en zusters van “de Korenaar”,
Bijna 2 maanden lang mochten wij onder uw/jullie dak verblijven en alle gastvrijheid ervaren. Vanaf zondag 19 maart
gaan wij, zo de Here wil en wij leven, onze erediensten weer in ons eigen kerkgebouw vieren.
Wij zijn dankbaar dat we in dit comfortabele kerkgebouw mochten verblijven en letterlijk en figuurlijk warmte van jullie
kant mochten ontvangen.
De voorbereidingen op zo korte termijn en de samenwerking en wederzijdse welwillendheid is iets wat we met elkaar
mogen herinneren en vasthouden.
Vrij geciteerd uit de berijming van psalm 133 mogen we zeggen: “Zie toch hoe goed, hoe lieflijk is’t dat zonen en
dochters van ‘t zelfde huis als broeders en zusters samenwonen. Eén liefdeband houdt hen tezaam. De zegen van
Gods hoog verheven Naam”.
Voor die enkele keer dat wij tot overlast waren en zo de gastvrijheid hebben geschonden, vragen wij vergeving.
Namens de hervormde gemeente, Richard van Vliet (voorzitter kerkenraad)

17 maart, Filmavond
Vrijdag 17 maart is er weer een filmavond in de Korenaar. We kijken dan naar de film “DANISH GIRL” gebaseerd op
waargebeurde feiten. Kunstschilderes Gerda Wegener vraagt haar man Elinar om in te vallen als vrouwelijk, model.
Elinar raakt geobsedeerd door het vrouwelijk lichaam en besluit, na een grote innerlijk strijd, zijn leven verder voort te
zetten als vrouw, Lily Elbe. Lily wordt de eerste bekende transgender in de geschiedenis. Aanvankelijk lijkt alles goed te
gaan tussen Gerda en Lily, maar steeds meer komt Gerda tot het besef dat Lily niet meer de man is, met wie ze destijds
getrouwd is. Het is een aangrijpend drama over mensen die zielsveel van elkaar houden en elkaar toch moeten loslaten.
Vanaf kwart voor acht staat de koffie weer klaar, van harte welkom!!

Spaardoosjes
Het is weer 40-dagentijd en de spaardoosjes worden zondag 5 maart uitgedeeld.
Dit jaar is alles bestemd voor Myanmar.
Elke week tijdens de dienst zal er een stukje info over de verschillende projecten worden gegeven met medewerking
van de kinderen en leiding van de kindernevendienst en de beameraars.
Op zondag 16 april, eerste Paasdag, zamelen we de doosjes weer in.
31 maart draaien we hier in de kerk de film "the lady".
Verdere info hierover volgt nog.
We starten om 20.15 uur met koffie en thee en de film begint om 20.30 uur.
Na afloop is er een drankje.
Kosten hiervoor zijn € 5, -.
Alles ten bate van Myanmar.
Vrijdag 7 april hebben we weer de traditionele paasbroodjesverkoopactie voor Myanmar.
Wij vragen hiervoor nog mensen die mee willen helpen.
Paar uurtjes lopen voor het goede doel en je bent lekker actief en buiten 👍😀.
Voor lekkere soep, koffie en thee wordt gezorgd.
Hieronder volgt nog de link van kerk in actie.
https://www.kerkinactie.nl/40dagentijd/40-dagen-1-land
Alvast warm aanbevolen en hartelijk dank, ·Namens de missionaire commissie

Van de orgelbank
Desgevraagd geef ik (iets meer) informatie over RADIO BLOEMENDAAL.
Deze kerkzender is de oudste radiozender van Nederland (mei 1924).
Knapperds kunnen iedere zondag tegen 9 uur nog altijd (maar niet lang meer) "afstemmen" op 1116AM, dat is op de
oude "Middengolf”. Simpele internetters toetsen: www.radiobloemendaal.nl en gaan via
"home" naar "meeluisteren".
Elke zondag is er om 9.07 uur het programma "De Binnenkamer", waarin dominee Aart Mak gedurende 7 minuten
aanhaakt bij "de toestand in de wereld" (en in de kerk). Zeer aanbevolen!
Orgelliefhebbers kunnen om half drie luisteren naar "Orgelpunt", waarin één van een stel "oude rotten" een uur lang de
prachtigste orgelmuziek laat horen.
Wie er nog een avonddienst wil: om 19.00 uur is er de dienst van "Kerk zonder Grenzen" > internetters kunnen ook
meekijken.
En... alle programma's op elk gewenst tijdstip TERUGLUISTEREN.
Zie verder het programmaoverzicht. Het is pas echt "zondag" met. RADIO BLOEMENDAAL !!!
Piet Boon, organist

