GEMEENTEBRIEF

Protestantse Gemeente Hazerswoude
28 januari 2018
Volgnummer 1308

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 28 januari 2018, 10.00 uur
Goedemorgen allemaal. U bent van harte welkom in deze dienst
waarin voorgaat: mevr. M. van Diepen uit Gouda.
Herman Verbree is de organist. Hilbrand Zintel heeft kostersdienst en Guido en Mariska Nieuwenhuijse zijn er voor de oppas.
We ontmoeten elkaar na de dienst weer bij de koffie, thee en
limonade in de Dobber of de hal.

Orde van dienst
Orgelspel
Lied voor de dienst: Lied 686
Pred. wordt opgeleid, gem. gaat staan.
Stil moment
Intochtslied:
296
Groet/Klein Gloria
Gemeente gaat zitten
Kyrie
Glorialied
Lied 881 (3x)
Gebed van de zondag
Gesprek met de kinderen
Zingen het “kinderlied”
Kinderen naar de kindernevendienst
Schriftlezing(en): Deut. 18:15-20
Zingen:
Lied 111:1,2
Schriftlezing: Marcus 1:21-28
Zingen:
Lied 111:5,6.
Overdenking
Zingen:
Lied 362
De kinderen komen terug in de kerk
In memoriam
Gebeden
Collecten
De kinderen uit de crèche worden
tijdens de collecte opgehaald
Slotlied: (staande) Lied 313:1,3,4.
Gezongen zegen Lied 429c

Collecten 28 Januari 2018
1e inzameling van uw gaven is voor PKN cathechese en edcatie
Voor veel mensen is er geen plaats meer voor de kerk in hun
drukke dagelijkse bestaan. Bij veel gemeenten binnen de
Protestantse Kerk groeit het verlangen om ook kerk te zijn voor
deze zoekers en twijfelaars. Maar hoe leg je verbinding met
mensen en groepen die vervreemd zijn van de de kerk? Volgend
jaar start er bĳ het PCTE, Protestants Centrum voor Toerusting
en Educatie, opnieuw een tweejarige opleiding waar predikanten
en kerkelĳk werkers leren hoe ze, samen met hun gemeente, de
verbinding met de samenleving kunnen maken. Ze worden
ondersteund bĳ het ontwikkelen van missionair leiderschap. Naast deze opleiding Missionaire Specialisatie
biedt het PCTE aan predikanten, ambtsdragers en andere vrĳwilligers tal van mogelĳkheden voor opleiding,
bĳ scholing en praktische trainingen op diverse terreinen. De opbrengst van deze collecte is bestemd voor
training en toerusting van professionals en vrĳwilligers voor hun werk in de gemeente.
2e inzameling van uw gaven is voor de eigen diaconie

Bloemengroet:
De bloemengroet gaat vandaag met een hartelijke groet van ons allen naar de Fam. Wanders.

Volgende week 4 februari 2018
Volgende week zondag 4 februari is mevr. Marit Eikelenboom uit Nieuwegein onze voorganger en
Herman Verbree begeleidt ons op het orgel. Wim Rademaker is koster en de oppasdienst wordt verzorgd
door Celine van Rijthoven. De collecten zijn dan bestemd voor Kerk in Actie/Werelddiaconaat.
Er zal weer oppas en kindernevendienst zijn.

Kerkbalans.
Deze week wordt uw antwoordenveloppe opgehaald. De leden van het college van kerkrentmeesters
worden daarin terzijde gestaan door 12 vrijwilligers, waar we natuurlijk heel blij mee zijn.
Het helpt ons ook als uw envelop op de afgesproken dag al klaar ligt.
Heeft u nog vragen over het formulier, belt u dan even met Dick Zaal, 0172-589963 of
mobiel 06-83792490.
Wij hopen van harte dat u aan het werken van de kerk meedraagt.
Uw College van Kerkrentmeesters.

Missionaire commissie
Deze maand is het 10 jaar geleden dat de Missionaire commissie is gestart.
Dit wilde we niet ongemerkt voorbij laten gaan, daarom hebben we vorige week na de dienst getrakteerd
op heerlijke cakejes bij de koffie gemaakt door Bjorna.
Bij een feestje hoort natuurlijk een cadeautje!
Wij geven dat cadeautje graag aan het Kokaproject van Marijke en Erick Westerman.
Nu het Childcentre bijna klaar is, hopen zij geld in te zamelen voor studie, computers en leesboeken voor
de 135 kinderen die daar komen. Ook speeltoestellen voor buiten en muziekinstrumenten staan op het
lijstje.
De Missionaire commissie gaat ook dit jaar weer veel dingen organiseren, zoals:
de paasbroodjesactie, spaardoosjes, sobere maaltijd, Wereldgebedsdag, jaarmarkt en in het najaar
Happen en Stappen en de kerstactiviteiten.
Uw Missionaire commissie
Aafke, Anneke, Arie, Anneke, Enno, Tieke, Ronald, Bjorna, Barbera en Mieke
Mocht u ons ook een cadeautje willen geven dan kunt u uw gift storten op
NL51RABO03259.08.370 o.v.v. Kokaproject

