GEMEENTEBRIEF

Protestantse Gemeente Hazerswoude
11 maart 2018
Volgnummer 1315

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 11 maart 2018, 10.00 uur
Goedemorgen allemaal. Hartelijk welkom in deze dienst waarin
voorgaat ds. W. G. van der Lugt uit Houten.
Organist is vandaag Piet Boon en koster is Wim Rademaker.
De oppas wordt verzorgd door Daisy Hoogendoorn.
U bent na de dienst weer van harte welkom in de Dobber of in de
hal voor koffie, thee of limonade.

Orde van dienst
Zondag 11 maart
Orgelspel
Lied voor de dienst: Ps. 122, 1 en 3
Stil moment
gemeente gaat staan.
Zingen
Lied 276
Groet/Bemoediging/Drempelgebed
Gemeente gaat zitten
Kyriegebed, Lied 281, 1,2,3.4,5,9 en 10
Gebed bij de opening van de Schriften
Aandacht voor de kinderen
Zingen het “kinderlied”
Kinderen gaan naar de
kindernevendienst
e
1 Schriftlezing: Psalm 139, 1 – 14
Zingen
Lied: Ps. 139, 14
2e Schriftlezing Matt. 25, 14 – 30
Zingen
Lied 117d, 3x
Overweging
Zingen
Lied 275
De kinderen komen terug in de kerk
Dankzegging en voorbeden, stil gebed en
Onze Vader
Collecten
Slotlied:
Lied 793
Zegen

Collecten 11 maart 2018
1e inzameling van uw gaven is voor voor Kerk in Actie,
diaconaat
Kerken Almere runnen een sociale supermarkt; Almere is een
jonge stad waar sociale samenhang ontbreekt en er is veel
armoede en werkloosheid. Samen met andere kerken staat de
PKN in Almere mensen in financiële nood bij met praktische hulp,
zoals een Sociale Supermarkt. Klanten krijgen geen standaard
voedselpakket, maar een persoonlijke pas om boodschappen te doen die aansluiten bij hun behoefte en
gezinsgrootte. Jaarlijks helpt de kerk hiermee tussen de 1.300 en 1.500 mensen. Mensen worden ook
ondersteund met advies en cursussen om weer op eigen benen te staan. Zo kunnen klanten van de sociale
supermarkt gemiddeld na drieënhalve maand weer boodschappen doen in een reguliere supermarkt. Met
deze collecte steunt u het diaconale werk van Kerk in Actie zoals Sociale Supermarkt Almere in Nederland.
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: maandag 12 maart t/m zondag 18 maart is ds. Carla Melgers afwezig.
Voor dringende zaken kunt u contact opnemen met uw wijkouderling of met de scriba.

Bloemengroet
De bloemen gaan vandaag met een hartelijk groet naar mevr. A. Maaskant-Koetsier.

40-dagentijd
Onvoorwaardelijke liefde
Op de vierde zondag sparen we voor UCAA die kinderen uit de sloppenwijken haalt en het gezin een
nieuwe kans geeft.
Liefde is een alomvattend huis en biedt een dak voor totaal vertrouwen voor grenzeloos verwachten
Uw/ jouw Missionaire commissie

Volgende week 18 maart 2018
is ds. T. Zoutman uit den Haag/Leidschendam onze voorganger. Jos Qualm begeleidt ons op het orgel en
de koster is Ed de Jong. De collecten zijn dan bestemd voor Plaatselijk Missionair werk en Diaconie.
Mieke de Haan verzorgt de oppas.

Uit de gemeente
Weer mogen we een nieuw gezin verwelkomen in ons midden.
Jerome en Lisanne Sigmond-Hoogenboom met hun zoon Daniël en dochter Jolie hebben zich aangemeld
bij onze gemeente.
We heten hen van harte welkom en wensen hen een heel mooie en fijne tijd toe als medegemeenteleden
van de Korenaar en hopen dat ze zich heel snel thuis zullen voelen bij ons.
Vandaag is Piet Boon onze organist. Voorlopig zullen we het zonder hem moeten doen en hem
zeker missen. Hij wordt geopereerd aan een nieuwe heup. We wensen hem veel sterkte toe en hopen voor
hem dat hij spoedig zal herstellen en zich dan weer zonder pijn zal kunnen bewegen. En natuurlijk ons
weer zal kunnen begeleiden in de diensten.

Filmavond
Op vrijdag 16 maart 2018 is er weer filmavond in de Korenaar, Dorpsstraat 183, 2391 Hazerswoude-dorp.
U bent van harte welkom. De koffie en thee staan klaar vanaf plm. 19.30 uur in de Dobber. Het is een
mooie, ontroerende film en het belooft weer een fijne en gezellige filmavond te worden.
De film Philomena vertelt het hartverwarmend, waargebeurde verhaal van Philomena Lee (Judy Dench)
die als tiener haar buitenechtelijk zoontje ter adoptie moest afstaan op aandringen van de Iers-Katholieke
gemeenschap waar ze woonde. Wanneer ze vijftig jaar later probeert haar kind terug te vinden en daarbij
op veel verzet stuit vanuit de kerkelijke organisatie, krijgt ze hulp van BBC journalist Martin Sixsmith ( Steve
Coogan) die in het verhaal een mooie comeback ziet voor zijn onlangs geruïneerde carrière. Als echter alle
puzzelstukjes op hun plaats beginnen te vallen tijdens hun zoektocht, ontstaat een ontroerende
vriendschap tussen beiden, gebouwd op het verlangen om de waarheid boven tafel te krijgen over het
onrecht dat Philomena is aangedaan.

De wijkavonden:
Wijk 1 en 2 zondagavond 11 maart
Wijk 4 en 5 zondagavond 18 maart
Wijk 6
vrijdagmiddag 16 maart

in de Korenaar
in de Korenaar
in de Driehof.

