GEMEENTEBRIEF

Protestantse Gemeente Hazerswoude
1 april 2018
Volgnummer 1318

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 1 april 2018, Pasen
begint de dienst 9:30 uur
Goedemorgen allemaal. Hartelijk welkom op deze Paasochtend.
Vandaag wordt de dienst geleid door ds. Carla Melgers.
De blazersgroep o.l.v. Luuk van de Beld begeleidt ons samen
met Jos Qualm. De koster is Wim Rademaker en kinderoppas
wordt door Bjorna Wanders verzorgd.
Na de dienst ontmoeten we elkaar weer in de Dobber of de hal voor een
kop koffie of thee en limonade.
Collecten 1 april 2018, Paasmorgen
1e inzameling van uw gaven is voor PKN/jeugdwerk
Op een zondagmiddag in Spijkenisse lopen een moeder en haar
dochter schuchter de kerk binnen waar Kliederkerk plaatsvindt. Al
snel verliezen ze zich in de creatieve werkvormen waarmee ze
spelenderwijs een Bijbelverhaal ontdekken. Ook genieten ze van
een vertelling en een gezamenlijke maaltijd. Ze hebben weinig
met de kerk, maar willen wel meer weten. Na dit eerste bezoek
komen ze regelmatig terug en nemen zelfs klasgenootjes en
buurmeisjes mee. Collecteer mee en help Kliederkerken om
uitnodigende gemeenschappen te zijn voor alle leeftijden.
2e inzameling van uw gaven is voor het onderhoudsfonds
Een kerkgemeente moet onderhouden worden, dat geldt zeker
voor de gebouwen. Helpt u mee?

Orde van dienst
Lied voor de dienst: 642 (1: al 2:vr 3:m
4:al 5: vr 6: m 7: al)
Stil gebed
De gemeente gaat staan
Intochtslied
630: 1, 2 en 3
Votum en groet
Samenzang
lied 630: 4
(de gemeente gaat zitten)
Kyriegebed
Glorialied
‘’Daar juicht een toon’’
(Joh. De Heer 25)
Zondagsgebed
Project kindernevendienst
Projectlied
Schriftlezing
Jesaja 25: 6-9
Samenzang lied - Psalm 118: 1 (Zetting:
Claude Goudimel 1556)
Schriftlezing
Johannes 20: 1-10
Samenzang
Lied 641
Schriftlezing
Johannes 20: 11-18
Samenzang
lied 624
Preek
Amaté Adea door Saxofoonkwartet
(Sabine - Sopraan, Bjorna - Alt, Wendy Tenor, Luuk – Bariton)
Samenzang
“Geprezen zij de Heer
die eeuwig leeft”
Voorbeden
Inzameling van de gaven;
orgelimprovisatie
Slotlied
''U zij de glorie''
Uitzending en zegen
Bij uitgaan van de kerk: Jesus unser
trost und Leben - JS.Bach
Uitzending en zegen

Bloemengroet
De bloemen gaan vandaag met een hartelijk groet en een wens voor goed herstel,
naar Piet en Ariane Boon.

Avondmaalviering in de Driehof
Donderdagmiddag 5 april om 15.00 uur is er viering Heilig Avondmaal in de Driehof.
In deze dienst gaat voor onze eigen predikant ds. Melgers.
Organist is Herman Verbree

Volgende week zondag 8 april 2018, 9:30 uur
is Ds. A. van Briemen uit Boskoop onze voorganger en organist is Rudo Slappendel. Aad van Zanten doet
de kostersdienst en Suzanne Marijnissen verzorgt de oppas. De collecten zijn dan voor Diaconie en kerk.

Uit de gemeente
Gerda Stijnman heeft slechte berichten gekregen van de arts. Haar ziekte is niet meer behandelbaar.
Volgende week hoort ze of ze nog een paar levensverlengende chemo behandelingen gaat krijgen.
Ze hoopt nog een korte tijd te krijgen. Zij en haar man maken er samen het beste van en zijn dankbaar en
blij met alle meelevende attenties. Ook nu weer hopen en bidden wij hen alle kracht en steun toe die ze
nodig hebben.

40-dagentijd spaardoosjes
Vandaag staan we klaar om de spaardoosjes in ontvangst te nemen. Vergeten, dan is het ook mogelijk om
ze volgende week nog in te leveren.
Uw/ jouw Missionaire Commissie

Strandwandeling!
Op zaterdag 14 april gaan we weer strandwandelen met de kinderen van de clubs.
We vertrekken om 14.00 uur vanaf het Raadhuisplein, bij de Regenboog en zijn om ong. 18.00 uur terug.
Heb jij, je al opgegeven? Doe dit vóór 1 april, bij je eigen clubleiding.
Wij hebben er al zin in en we hopen jullie te zien op 14 april!
Groetjes de clubleiding.

GEREEDSCHAP VOOR DE WERELD
Ook dit jaar weer de jaarlijkse inzameling van gereedschap voor de derde wereld.
Op zaterdag 7 april van 10.00 tot 12.00 uur kunt u uw spullen inleveren bij de Fam. Van Zwieten,
Dorpsstraat 295A Hazerswoude-Dorp.
Misschien heeft u nog iets in uw schuur van gereedschap wat u niet meer gebruikt of nog een oude
naaimachine van oma op zolder. Ook rolstoelen en lakens zijn zeer welkom. Op de site van de parochie
van de RK-kerk vindt u een uitgebreide lijst van artikelen die welkom zijn.
Als u vragen heeft over de goederen die we inzamelen neem dan gerust contact o met: Riekie Scheer tel
0172-588170 of Tineke Heemskerk tel 071-3413723, of mail fam.heemskerk@planet.nl
De werkgroep diaconie van de parochie.

