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GEMEENTEBRIEF

Protestantse Gemeente Hazerswoude
6 maart 2016
Volgnummer 1210

Orde van dienst

Kopij inleveren/ insturen naar gemeentebrief@pghkorenaar.nl
De kopij dient uiterlijk donderdag om 14:00 uur in ons bezit te zijn!

Lief en leed in de gemeente
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.: 589164, Email predikant@pghkorenaar.nl

Vandaag, zondag 6 Maart 2016,
4e zondag van de 40 dagentijd
De dienst wordt geleid door kand. G. Wolfert uit den Haag.
Het orgel wordt bespeeld door Herman Verbree. Kees de Jong is
onze koster. Christiaan Knibbe leidt de kindernevendienst en
Nicoline van Zanten verzorgt de kinderoppas. Na de dienst bent u
welkom bij de koffie in de hal of de Dobber
De inzamelingen:
1e inzameling van uw gaven is voor Mission to seafarers

Thema:
Zingen:
Lied: NLB216: 1, 2 en 3
Mededelingen
Intochtslied: Psalm 121: 1 en 4
Stil gebed
Votum en Groet
Kyriegebed
Zingen:
Lied: 1014: 2, 3, 4 & 5
Gebed bij de opening van de Bijbel
Moment met de kinderen
Kinderlied Projectlied
Lezing: Ezechiël 34:7-16
Zingen:
Lied: 837: 1, 2 en 4
Lezing: Lukas 15:1-7
Zingen:
Lied: 654: 2, 4 & 5
Verkondiging
Zingen:
Lied: 839: 1, 2 en 4
Gebeden (voorbeden), stil gebed,
Onze vader
Collectes
Slotlied Lied 418; 2, 3 en 4
Wegzending en zegen

The Mission to Seafarers is een stichting die zich inzet voor het materieel en geestelijk welzijn van
zeevarenden. Zij bezoeken de schepen die in de haven liggen, heten de bemanning hartelijk welkom en
vragen naar hun wel en wee. Het Zeemanshuis is elke namiddag en avond geopend en beschikt over een
bar, een winkel voor kleine gebruiksartikelen en heeft faciliteiten voor internetgebruik. Daarnaast biedt het
mogelijkheden voor ontspanning zoals biljart, tafeltennis en karaoke. Er is de beschikking over een
personenbusje waarmee zeelieden van en naar hun schip kunnen worden gebracht. Verder is er een
geestelijk verzorger voor zeevarenden verbonden aan het Zeemanshuis.
Onze voormalig kerkelijk werker oost de Bruijn heeft ons hier warm voor gemaakt.
2e inzameling van uw gaven is voor het onderhoudsfonds
Een kerkgemeente moet onderhouden worden, dat geldt zeker voor de gebouwen. Helpt u mee?

Bloemengroet:
De bloemengroet gaat vandaag met een hartelijke groet en blijk van medeleven, van ons allen naar Martijn
van Berkel.

Deze week,
- woensdag 9 maart 2016, biddag voor gewas en arbeid
Om 11 uur is er op die dag een gezamenlijke dienst met de kinderen van de Joh.Postschool in de
Hervormde kerk.
Om 19.30 uur is er een dienst hier in de Korenaar, waarin voorgaat ds. Carla Melgers.
Organist is Herman Verbree. Wim Rademaker is onze koster.
Er is één collecte die bestemd is voor de kerk.

Volgende week: 13 maart 2016, 5e zondag van de 40 dagentijd
wordt de dienst geleid door ds. Carla Melgers. Het orgel wordt bespeeld door Piet Boon. Aad van Zanten is
onze koster. De kindernevendienst wordt geleid door Sharitsa Obispo en Suzanne v.d. Haven verzorgt de
kinderoppas. De 1e inzameling is voor plaatselijk missionair werk en de 2 e voor de kerk. Na de dienst staat
er koffie voor u klaar in de halen in de Dobber.

En verder . . . . . . . . . . . :
RAS eetgroep
De laatste vrijdag van maart is het Goede Vrijdag en daarom zal de RAS maaltijd worden verschoven naar
vrijdag 1 april. Opgeven kan nog bij ondergetekende tel. Nr. 589568
Hartelijke groet, Wim Vreeke
Wijkavonden deze week Wijk 1 en Wijkmiddag Wijk 6
Vanavond zetten we de serie wijkavonden voort. Wijk 1 zit weer in De Dobber, De Korenaar.
Op vrijdag 11 maart vindt de wijkmiddag plaats voor Wijk 6 in Zorgcentrum Driehof. In Driehof wordt gestart
om 15.00h.
Het thema van de wijkavonden is: “Goede buren”. Het zegt iets over de plaats die de kerk inneemt in de
buurt, in het dorp, maar ook hoe wij er als ‘naasten’ voor elkaar kunnen zijn. Wie is onze naaste en wie is
een ‘goede buur’ voor ons?
Hierover willen we in een ongedwongen sfeer met elkaar praten. Er is ook tijd voor een informeel gesprek.
Om 19.45h staat de koffie in De Korenaar klaar, om ca. 22.00h sluiten we de avond af.
6 maart
11 maart
13 maart

- Wijk 1 - De Korenaar
- Wijk 6 - Zorgcentrum Driehof, Dorpsstraat 27 (LET OP: 15.00h)
- Wijk 2 en 5 – De Korenaar

Wij hopen velen van u/jullie te mogen ontmoeten. U mag ook in een andere, dan uw eigen wijk, deelnemen.
Jongeren zijn uiteraard ook van harte uitgenodigd.
FILMHUIS
Vrijdagavond 18 maart is de derde filmavond, we draaien voor u de film “Precious” [zie onder]. Om 20.00
u. gaan we beginnen en vanaf 19.45 u. staat de koffie klaar. Na de inleiding bekijken we de film en daarna is
er, zoals gewoonlijk, de mogelijkheid om met elkaar na te praten onder het genot van een hapje en een
drankje. Kosten 5 euro per persoon, u bent van harte welkom!!
“Precious”
Verenigde Staten 2009
Claireece “Precous” Jones is een zestienjarig Afro-Amerikaans meisje, geboren in Harlem. Ze is voor de
tweede keer zwanger van haar vader. Haar leven verandert drastisch als ze de kans krijgt over te stappen
naar een alternatieve school. Daar komt ze onder de hoede van Ms. Rain, die haar begrijpt en laat voelen
dat ze bijzonder is en talent heeft.
Namens het filmteam, Ottolien de Vlaam

Peuter- en kleuterdienst: Kom jij ook? Komt u ook?
Op 10 april a.s. is er een peuter- en kleuterdienst van 16.00 - 16.30 uur in de Korenaar.
Alle kinderen van 0 t/m 6 jaar zijn samen met hun ouders, broer(s), zus(sen), opa's en oma's, de buurvrouw
en iedereen die zin heeft om mee te gaan, van harte welkom. We luisteren naar het verhaal van Ruben en
de ark van Noach. Ook zingen we liedjes, maken we muziek en kun je na afloop iets drinken en wat
knutselen.
Kom jij ook? Komt u ook?

Paasbroodjesverkoopactie
Vrijdagmiddag en avond 18 maart houden we weer de traditionele paasbroodjesverkoopactie.
De broodjes kosten € 6,-- , zijn afkomstig van Bakker Ammerlaan en smaken heerlijk ??????.
De opbrengst is weer voor de Myanmarprojecten.
We hopen dat het weer een succesvolle actie wordt.

