GEMEENTEBRIEF

Protestantse Gemeente Hazerswoude
14 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 14 januari 2018, 2e zondag na
Epifanie
gaat voor ds. Carla Melgers en Piet Boon is de organist.
Aad van Zanten heeft kostersdienst en Daisy Hoogendoorn is er
voor de oppas.
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.
Voordat we beginnen met de vergadering kunt u in de grote zaal
een kopje koffie, thee of limonade halen. Deze wordt om
praktische redenen in kartonnen bekertjes geserveerd.
Collecte 14 januari 2018
1e inzameling van uw gaven is voor voor de kerk

Orde van dienst
Tweede zondag van Epifanie.
Lied voor de dienst 217: 1, 3 en 4
Stil gebed
De gemeente gaat staan
Intochtslied
Psalm 100: 2
Groet
Klein Gloria
Kyriegebed
Glorialied “Ik zal er zijn voor jou’’
Zondagsgebed
Gesprek met de kinderen
Zingen: ‘’wij gaan voor even uit elkaar’’
Kinderen gaan naar de nevendienst
Schriftlezing
Jesaja 62: 1-5
Samenzang
Psalm 96: 1
Schriftlezing
Johannes 2: 1-11
Samenzang
Lied 489: 2
Preek
Samenzang God die ons aan elkaar;
Kinderen komen terug
We luisteren naar ‘’De Vonk’’ van ‘De
dijk’’, ingeleid door Christiaan Knibbe
Dienst van de gebeden
Inzameling van de gaven
Slotlied
Lied 526: 3 en 4
Zegen

De kerk is vanouds een ontmoetingsplaats voor jong en oud, om elkaar en vooral God te ontmoeten. Een
plek van samenkomst, van gebed en bezinning.
Dat moeten we toch samen in stand houden.
2e inzameling van uw gaven is voor de eigen diaconie.

Bloemengroet:
De bloemengroet gaat vandaag met een hartelijke groet van ons allen naar Familie Van Berkel.

Uit de gemeente
Mevrouw Else Brouwer heeft een week in het ziekenhuis gelegen in verband met een ernstige
longontsteking. Wij hopen van harte dat zij voorspoedig zal herstellen en wensen haar Gods liefdevolle
nabijheid toe.
Vandaag is er weer na de kerkdienst: Zondaglunchgesprek
Voor iedereen tussen de 25 en 45 die met elkaar in gesprek wil gaan over wat hen bezighoudt in het leven
en welke rol geloof hierin speelt. Van harte welkom!

Volgende week 21 januari
Volgende week zondag 21 januari 2018 is onze voorganger ds. J. van den Akker uit Zoetermeer.
Organist is Jos Qualm en de koster is Cok Rademaker. Bjorna Wanders verzorgt de oppas.
De collecten zijn voor PKN/Oecumene en Onderhoudsfonds.

Bijbelkring Driehof
Woensdag 17 januari is er Bijbelkring in de Driehof.

De Bijbelkring wordt geleid door onze eigen predikant ds.Carla Melgers. Het begint om 14.45 uur in de
vergaderruimte op de begane grond.

BijbelvakantieClub 2018
Het klinkt nog heel ver weg, maar het team van de bijbelvakantieclub is voorzichtig weer gestart met alle
voorbereidingen. Met 6 enthousiaste vrijwilligers in het stuurteam worden twee mooie dagen in de
voorjaarsvakantie voor meer dan 100 kinderen voorbereid.
In ons team zitten maar 2 gemeenteleden van de Korenaar en na de volgende editie blijft dit er nog maar 1.
Naar onze mening is dit echt te weinig voor de continuïteit en de stem vanuit onze gemeente.
Daarom deze oproep!!!
Vind je het belangrijk dat de bijbelvakantieclub kan blijven bestaan om zo op een laagdrempelige manier
het evangelie aan kinderen over te brengen? Kom dan vrijblijvend onze volgende vergadering bijwonen.
Super als je het even laat weten aan één van ons.
Nicoline van Zanten 06-48337820
Esther Karens 06-22682560

