GEMEENTEBRIEF

Protestantse Gemeente Hazerswoude
5 mei 2013
Volgnummer 1062

Liederen en lezingen voor zondag 5 mei: Bemoedigende woorden
Gz. 412; Ps. 66: 1 en 6; Gz. 20: 1 en 5; Ps. 119: 40; Je hoeft niet bang te zijn; Joël 2: 21-27; Gz. 39: 1, 2, 4,
5 en 6; Johannes 14: 23-29; Nada te turbe; Komen ooit voeten gevleugeld

Vandaag: zondag 5 mei 2013
Vandaag wordt de dienst geleid door ds. Marloes van Doorne-Wolfs. Organist is Corné van Doorne. Cees
de Jong is onze koster. De oppasdienst wordt verzorgd door Rita Hagendoorn en Celine van Rijthoven. De
kindernevendienst wordt geleidt door Daphne Wanders en Elze Verhorik. De 1e inzameling is voor Kerk en
de 2e Diaconie. Na afloop is er ruimte voor ontmoeting bij de koffie in de Dobber.
De 2e inzameling van uw gaven is voor de: Diaconie
Nederland vlagt vandaag, wij zijn al 68 jaar vrij. De diaconie is vrij de gelden van collectes naar eer en
geweten te besteden. Al is de diaconie wel verplicht de zorg voor de armste mensen op zich te nemen en
die verantwoordelijkheid gaat zij dan ook niet uit de weg. Al is Nederland een zorgstaat, heden ten dagen
leven nog tal van mensen aan de ondergrens van de samenleving. Zo ziet u dat een diaconie heden ten
dagen nog steeds om moet zien naar de naasten.
Uw diaconie
Bloemengroet.
De bloemen gaan vandaag als blijk van medeleven en een hartelijke groet van ons allen naar:
Mw. Zaal- Qualm in de Driehof
Lief en leed in de gemeente.
Voor berichten over lief en leed in onze gemeente kunt u contact opnemen met uw predikant en/ of met de
wijkouderling. Het beste is zij telefonisch bereikbaar tussen 8.45-9.15u of 16.30-17.00u.
Natuurlijk kunt u het altijd proberen en eventueel een boodschap achterlaten op het antwoordapparaat.
Zij belt u dan zo snel mogelijk terug. Tel.: 589164,
Email: predikant@pghkorenaar.nl
Pastoraat:
De gezondheid van Rien van Dijke gaat hard achteruit. Hij heeft 2 chemobehandelingen gehad, maar die
hebben niet het gewenste resultaat gebracht. De behandeling is daarom gestopt. Rien is thuis.
Hazerswoude-Rijndijk
Dhr. R. Zaal gaat al heel wat jaren drie keer per week naar het ziekenhuis voor nierdialyse. De behandeling
valt hem steeds zwaarder. Zeker nu ook zijn zicht achteruit gaat en het lopen steeds moeilijker wordt. Een
kaartje of een bezoekje zou zeker op prijs worden gesteld. Dinsdag, donderdag en zaterdag is dhr. Zaal in
het ziekenhuis.
Hazerswoude-Dorp

Deze week:
Maandag 6 mei - 19.30 tot 21.00u Bijbelkring ‘Openbaring’
in de kerkenraadskamer
o.l.v. ds. Marloes van Doorne
kosten bijdrage voor koffie/thee
Het Bijbelboek Openbaring blijft de eeuwen door de aandacht trekken. Is dat vanwege de apocalyptische
beelden en de verwachting van het einde der tijden? Of is het de boodschap van troost en uitzicht
waardoor mensen het volhouden in moeilijke omstandigheden?
Maandag horen we over twee beesten die Johannes uit de zee en de aarde ziet komen (Op. 13).

Donderdag 9 mei 2013, Hemelvaartsdag,
Is er een gezamenlijk viering in de Hervormde Kerk. Aanvang 9.30 uur. Voorganger is ds. W. v.d. Top.
Thema: Een gereserveerde plaats
Gelezen wordt Handelingen 1:1-11 en Johannes 14:1-9. De tekst voor de verkondiging Johannes 14:2 “In
het huis van mijn Vader zijn veel kamers; zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed
zal maken?” Mensen in onze tijd hebben moeite met een hemel. Kun je ook geloven zonder hemel?
Er is één collecte bestemd voor: Hartoperatie in Egypte.
Er is al eerder de aanbevelingsbrief gepubliceerd van de hulp die Elma van Gent- Corts aan een
Egyptische vrouw heeft geboden. Daarom even in het kort hier nog iets over. De moeder van een kennis
van Elma in Egypte moest dringend aan haar hart geopereerd worden. Geld voor deze operatie had de
familie niet en daardoor was de vrouw ten dode opgeschreven. Elma heeft toen snel tienduizend euro
overgemaakt waardoor de operatie door kon gaan. in de aanbevelingsbrief vraagt zij bekende en dus ook
de kerk om een bijdrage in de gemaakte kosten. De diaconie van de Hervormde Gemeente heeft contact
met onze diaconie gezocht en gezamenlijk is besloten om de collecte van de dienst op Hemelvaartsdag
hiervoor beschikbaar te stellen.
Uw diaconie

Volgende week:
week:
Zondag 12 mei 2013,
is onze voorganger ds. Marloes van Doorne. Het orgel wordt bespeeld door Piet Boon. Cok Rademaker is
onze koster. Ellen en Wouter Windhorst verzorgen de kinderoppas. De kindernevendienst wordt geleid
door Sharitsa Obispo en Sandra v.d. Haven. De inzamelingen zijn voor diaconie en onderhoudsfonds. Na
de dienst is ruimte voor ontmoeting bij de koffie in de Dobber.

En verder:
Noodhulp

HELP SLACHTOFFERS SYRIË

Noodhulp

H.A. collecte 26 mei
In ons land leven er nog heel veel mensen die de tweede wereld hebben mee gemaakt. Zij weten wat het is
om elke dag in angst te leven, niet te weten wanneer die oorlog voorbij is. Nog steeds staat er ergens in de
wereld iemand op die alle macht naar zich toe trekt.
En nog elke dag horen wij over de vele doden die weer te betreuren zijn.
Uw diaconie
Paasontbijt
87 mensen hebben met elkaar genoten van een gezellig samenzijn voorafgaand aan de Paasdienst.
We hopen dit initiatief te herhalen!
Bij de eindafrekening bleek dat we ( mede dankzij de gift van Paasbroodjes) een positief saldo van € 35
hebben, dit bedrag wordt overgemaakt naar de Missionaire Commissie t.b.v. Liberia
Hartelijk dank aan allen die geholpen hebben voor, tijdens en na het ontbijt.
namens de voorbereidingsgroep ,
Ellen Windhorst

