GEMEENTEBRIEF

Protestantse Gemeente Hazerswoude
4 februarii 2018
Volgnummer 1309

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 4 februari 2018, 10.00 uur
Goedemorgen allemaal. U bent van harte welkom in deze dienst
waarin voorgaat: mevr. Marit Eikelenboom uit Nieuwegein en
Herman Verbree begeleidt ons op het orgel.
Wim Rademaker is koster en de oppasdienst wordt verzorgd door
Celine van Rijthoven. U bent na de dienst weer van harte welkom
in de Dobber of de hal voor een ontmoeting met elkaar onder het
genot van een kop koffie, thee of limonade.

Orde van dienst
Lied voor de dienst: Lied 923: 1, 2 en 3
Stil moment
Pred. wordt opgeleid. Gem. gaat staan
Intochtslied:
Psalm 62: 4 en 5
Klein Gloria
Kyriegebed
Glorialied:
Lied 305: 1, 2 en 3
Gebed bij de opening van de Schriften /
Gebed van de zondag
Gesprek met de kinderen
Kinderlied: Wij gaan voor even uit elkaar
Kinderen gaan naar de nevendienst
e
1 lezing:
II Koningen 4: 1-7
Zingen:
Psalm 118: 5 en 6
e
2 lezing:
Lucas 7: 36-39 en 44-48
Zingen:
Psalm 118: 8 en 9
Verkondiging
Zingen:
Lied 512: 1, 2, 3, 4
De kinderen komen terug in de kerk
Dankzegging en voorbeden, stil gebed
en zamenlijk Onze Vader
Collecten
De kinderen uit de crèche worden
tijdens de collecte opgehaald
Slotlied:
Lied 838: 1 en 4
Zegen

Collecten 4 februari
1e inzameling van uw gaven is voor Kerk in Actie,
werelddiaconaat
Visserijslaven in Ghana naar huis, Onder dwang werken
duizenden kinderen in Ghana in de visserij op het Voltameer.
Deze kindslaven, vooral jongens, worden vastgehouden op kleine
eilandjes. Ze komen voornamelijk uit kwetsbare en arme
gezinnen uit andere delen van het land. Het Voltameer is een
enorm stuwmeer, dat vier keer zo groot is als Nederland. De kinderen kunnen niet ontsnappen aan de
grillen van hun slavenmeesters. Partnerorganisatie Challenging Heights bevrijdt kindslaven en vangt hen
tijdelijk op. Voordat ze naar huis gaan, krijgen ze intensieve psychologische hulp en onderwijs. Ook krijgt
hun familie de nodige hulp om een beter bestaan op te bouwen.
2e inzameling van uw gaven is voor het onderhoudsfonds
Een kerkgemeente moet onderhouden worden, dat geldt zeker voor de gebouwen. Helpt u mee?

Volgende week 11 februari 2018
is onze voorganger: ds. Carla Melgers; Piet Boon bespeelt het orgel en de koster is Ed de Jong.
De collecten zijn voor: Diaconie en kerk. Marleen Gräper verzorgt de oppas.

Uit de gemeente
Doopdienst
Zondag 11 februari zal de kleine Lio worden gedoopt. Lio is het zoontje van Niels en Sabine Dijksterhuisvan Zanten en het broertje van Raf. Wij verheugen ons op deze dienst waaraan de doopouders ook hun
muzikale medewerking zullen verlenen.
Lunchgesprek zondag 11 februari
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!

4e OOSTERHUIS-ZANGMIDDAG

Voor de vierde keer komt er een Oosterhuis-zangmiddag.
Want zijn liederen blijven boeien. Met mooie beeldtaal en ruimte voor zoekend geloven. Maar vooral ook
met het verlangen naar ‘deze wereld omgekeerd’. Naar die toekomst waarin God en mens echt
samenleven. Daarom gaven wij deze vierde editie ook de naam: “Op hoop van toekomst”.
Zaterdagmiddag 10 februari zijn we van 14.00-17.00 uur weer in de Oudshoornsekerk te gast. Onder de
bezielende leiding van dirigent Saskia ten Have en ondersteund door pianist Ad Hesseling. Samen stuwen
zij ons zingen naar een mooi muzikaal niveau. Elk lied krijgt een korte introductie om de bedoeling
dichterbij te halen. Naast de vierstemmige zijn er dit keer ook een aantal eénstemmige liederen
opgenomen. Halverwege de middag is er even een pauze. En we besluiten de middag met een eenvoudige
Vesper. Daarin komen sommige liederen terug en functioneren ze in hun religieuze setting.
Iedereen is van harte welkom.
De toegang is vrij. Partituur-boekjes zijn verkrijgbaar tegen een kleine vergoeding.
Tijd: Zaterdag 10 februari van 14.00 tot 17.00 uur.
Plaats: Oudshoornsekerk, Oudhoornseweg 90, 2401 LC Alphen aan den Rijn.
Wij hopen ook weer bezoekers uit onze buurgemeente Hazerswoude te kunnen begroeten.
Namens de organisatie,
ds. Cort van der Linden,

