GEMEENTEBRIEF

Protestantse Gemeente Hazerswoude
18 maart 2018
Volgnummer 1316

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 18 maart 2018, 10.00 uur
Goedemorgen allemaal. Hartelijk welkom in deze dienst.
Vanmorgen is het Biddag voor gewas en arbeid .
Onze voorganger is vandaag ds. T. Zoutman uit den
Haag/Leidschendam. Jos Qualm begeleidt ons op het orgel en de
koster is Ed de Jong. Mieke de Haan verzorgt de oppas.
U bent na de dienst weer van harte welkom in de Dobber of in de
hal voor koffie, thee of limonade.

e

Orde van dienst

5 zondag 40-dagentijd en
Biddag voor gewas en arbeid
Lied voor de dienst: Lied 971
Stil moment
Gemeente gaat staan
Intochtslied:
Psalm 43: 1,3,4
Votum en groet
Kyriegebed
Zingen:
Lied 377: 1,2,3,4
Thema van de dienst en gebed van de
zondag
Aandacht voor het Paasproject
kindernevendienst en kinderlied (???)
e
1 lezing Psalm 51: 12 t/m 17
Zingen:
Lied 51: 5
2e lezing Johannes 12 verzen 20 t/m 33
Evangelie acclamatie lied 339a
Een korte lezing uit Jona 1 en 2
Verkondiging
Zingen:
Lied 650: 1,2,3,6,7
Dankzegging en voorbeden, stil gebed,
Onze Vader
Collecten
Slotlied
Lied: 416: 1,2,3,4
Zegen

Collecten 18 maart 2018
Biddag collecte, deze wordt na de dienst bij de uitgang
gehouden.
De inzameling van uw gaven is voor de kerk
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.

1e inzameling van uw gaven is voor het plaatselijk missionair werk
De vakantie Bijbel week, de paasbroodjes actie, een kraam op de jaarmarkt, filmhuis,
de kerstpakketten actie en nog veel meer. Helpt u mee de plaatselijke missionaire
activiteiten mogelijk te maken en te houden?
2e inzameling van uw gaven is voor de eigen diaconie
.

Onvoorwaardelijke liefde
Deze vijfde zondag hoort u wat de gevolgen zijn van jarenlange oorlog. Met onze bijdrage hopen we dat de
gezinnen in Oeganda mogen opbloeien.
Liefde alleen laat zich kennen
als toekomst die blijft.
Uw/ jouw Missionaire commissie

De laatste wijkavond:
Wijk 4 en 5 vanavond in de Korenaar

Bloemengroet
De bloemen gaan vandaag met een hartelijk groet en naar mevr. H.K. van Aalst-van Veen. Vorige week
zijn de bloemen i.p.v. naar mevr. Maaskant (i.v.m. ziekte) naar Nely en Meinte Vierstra gegaan.

Uit de gemeente


Mevr. Margriet van Dijk is vorige week geopereerd en moest tot en met woensdag wachten of de
operatie heeft geholpen. Afgelopen donderdag is ze weer naar het ziekenhuis geweest om het
resultaat van de operatie te horen en is besproken wat voor mogelijkheden er nog zijn om de pijn,
die ze altijd heeft, te verlichten. Weer een moeilijke en spannende tijd voor Margriet en Jan Luuk .
We wensen hen veel sterkte toe.



Mevr. Lenie Schipaanboord is maandag geopereerd. De operatie is geslaagd en ze mag thuis weer
revalideren en aansterken. Ze was blij verrast met alle attente kaarten die ze heeft gekregen en wil
iedereen daarvoor langs deze weg hartelijk bedanken!



Bedankt voor de Bloemen van afgelopen zondag!
Het is fijn om te ervaren dat er aan ons gedacht wordt!
Hartelijke groet,
Nely en Meinte Vierstra

Volgende week 25 maart 2018
gaat voor onze eigen predikant ds. Carla Melgers. Het orgel wordt bespeeld door Herman Verbree,
koster is Aad van Zanten en Martha Rademaker verzorgt de oppasdienst.
De collecten zijn dan voor Kerk en Diaconie.

Paasbroodjes actie
Zoals U inmiddels wel weet komen wij vrijdag 23 maart weer langs met de overheerlijke paas broodjes
gebakken door bakker Ammerlaan!.
Wist U dat het:




Handig is om het geld contant (€ 6,00) alvast klaar te leggen!!
er ook veel mensen zijn die het broodje zo maar weggeven aan iemand in hun omgeving !!
het ook in de vriezer bewaard kan worden!!
Enzovoorts!!!!!!

Hartelijke groet,
Namens de lopers/verkopers

