GEMEENTEBRIEF

Protestantse Gemeente Hazerswoude
7 januari 2018
Volgnummer 1306

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.

Telefoon ds. Carla Melgers: 0172-589164.
E-mail: predikant@pghkorenaar.nl

Vandaag, zondag 7 januari 2018, 1e zondag na Epifanie
gaat voor ds. Marloes van Doorne uit ’t Harde en Corné van
Doorne bespeelt het orgel. Ed de Jong is vandaag de koster. De
oppasdienst verzorgt Yvonne van Zanten
Collecte 7 januari 2018
1e inzameling van uw gaven is voor Jantien Aids fonds
Het Jantien Aids Project Gambia heeft een voedselprogramma
opgezet in Gambia om de met HIV besmette families van eten te
voorzien en verleent financiële steun aan die families voor
(school)opleidingen.
2e inzameling van uw gaven is voor het onderhoudsfonds
Een kerkgemeente moet onderhouden worden, dat geldt zeker
voor de gebouwen. Helpt u mee?

Bloemengroet:

Orde van dienst
Zondag 7 januari 2018.
Lied voor de dienst 513: 1, 2, 3, 4
Stilte
(zittend)
Intochtslied (staand)
Psalm 72: 1 en 4
Bemoediging en Groet
Psalm
72 : 7 (i.p.v. Klein
Gloria)
Gebed om ontferming
Loflied
512: 1 (allen) ,3
(vrouwen), 5 (allen), 6(mannen), 7
(allen)
Gebed bij de opening van de Schriften
Gesprek met de kinderen en zingen:
“wij gaan voor even uit elkaar”
e
1 Schriftlezing Jesaja 61: 1-3
Zingen
Psalm 34: 1, 2 en 9
e
2 Schriftlezing Lucas 4: 14 – 21
Lied
500: 1, 3 en 4
Uitleg en verkondiging
Muzikaal intermezzo
Lied
833: 2 (3x)
Gebeden
Collecten
Slotlied
496: 1 en 3
Wegzending en zegen

De bloemengroet gaat vandaag met een hartelijke groet van ons
allen naar mevr. en dhr. Dekker.

Uit de gemeente
Met Glenny is alles weer goed, geen uitzaaiingen en de wond is schoon. Dit geeft weer goede hoop voor
de toekomst.
Martijn is weer helemaal de oude, toch iets om dankbaar voor te zijn!!
Fam. Wim van Berkel

Volgende week 14 januari
gaat voor ds. Carla Melgers en Piet Boon is de organist. Aad van Zanten heeft kostersdienst en Daisy
Hoogendoorn is er voor de oppas. De collecten zijn dan voor Kerk en Diaconie.
Na die dienst wordt een gemeentevergadering gehouden, waar we u van harte voor uitnodigen. Het
is een vervolg op de vorig jaar gehouden bijeenkomst en er zal gesproken worden over de toekomst van
onze gemeente in breed perspectief.
We hopen elkaar straks, na de dienst, te ontmoeten bij de koffie, thee of limonade in de Dobber of de hal.

Filmavond
Vrijdag 12 januari is weer de tweede filmavond. U kunt kijken naar de film ”Een man die Ove heet”:
Een tragikomedie die je met een zachtere blik naar je omgeving laat kijken. Ove [59] rijdt in een Saab, is
een neuroot die gehecht is aan vaste regels en hij staat bekend als de mopperkont van de buurt. Maar Ove
is niet bitter, maar gromt alleen een beetje. Als hij het ergens niet mee eens is, dan zegt hij dat.
Vooral tegen zijn directe omgeving in de wijk waarin hij woont. Er is een reden dat hij met dit imago zijn
buurtbewoners bewust op afstand houdt. Een reden die de kijker met flashbacks steeds duidelijker wordt.
Als nieuwe overburen per ongeluk op een ochtend zijn brievenbus omver rijden, blijkt dit het begin van een
onverwachte vriendschap de Ove de mooie kant van het leven weer laat zien.
De avond begint weer om 20.00 u. en vanaf 19.45 u. staat de koffie klaar
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