GEMEENTEBRIEF

Protestantse Gemeente Hazerswoude
25 maart 2018
Volgnummer 1317

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 25 maart 2018, 10.00 uur
Goedemorgen allemaal. Hartelijk welkom in deze dienst.
Onze voorganger is vandaag onze eigen dominee Carla Melgers.
Herman Verbree is de organist en Aad van Zanten verzorgt de
kostersdienst. Celine van Rijthoven is bij de oppas.
Na de dienst ontmoeten we elkaar weer in de Dobber of de hal
voor een kop koffie of thee en limonade.

e

Orde van dienst

6 zondag van de 40 dagen;
Palm- en Passiezondag
Lied voor de dienst 281: 1, 2 en 3
Stil gebed
De gemeente gaat staan
Intochtslied Psalm 24: 1, 2 en 5
Groet
Kyriegebed
Samenzang
Lied 301A
(tijdens kyriegebed)
Zondagsgebed
Project kindernevendienst
Projectlied
Schriftlezing Psalm 118: 1-4
Samenzang
Psalm 118: 2
Schriftlezing Psalm 118: 8-16
Samenzang
Psalm 118: 6
Schriftlezing Psalm 118: 19-25
Samenzang
Psalm 118: 9
Schriftlezing Psalm 118: 29
Schriftlezing Marcus 11: 1-11 (lector)
Samenzang
Lied 561
Preek
Samenzang
Lied 556
Kinderen komen terug
Dienst van de gebeden
Inzameling van de gaven
Slotlied
Lied 833 (3x)
Uitzending en zegen

Collecten 25 maart 2018
1e 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
.
2e inzameling van uw gaven is voor PIT/ProRege
Stichting ‘Koninklijke PIT Pro Rege’ ontstond in 2009 uit een
samenvoeging van de vereniging Koninklijke Nederlandse
Militaire Bond Pro Rege. KNMB Pro Rege hield zich exclusief bezig met militaire tehuizen
en de stichting PIT steunde organisaties en diensten die activiteiten ontplooiden gericht
op de geestelijke verzorging in protestants-christelijke zin van de Nederlandse
krijgsmacht. Tevens was PIT gericht op het bevorderen van de samenwerking van deze
organisaties en diensten ter behartiging van hun gemeenschappelijke belangen.

Bloemengroet
De bloemen gaan vandaag met een hartelijk groet en naar mevr. Schipaanboord in Alphen aan den Rijn.

Volgende week zondag 1 april 2018 Pasen
is ds. Carla Melgers onze voorganger. De blazersgroep o.l.v. Luuk van de Beld begeleidt ons, samen met
Jos Qualm. De koster is dan Wim Rademaker en kinderoppas wordt door Bjorna Wanders verzorgd.
De collecten zijn voor PKN/Jeugdwerk en Onderhoudsfonds.

Let op: Zondag 25 maart begint de zomertijd, maar wij gaan een week later,
dus op 1 april Paasochtend, een half uur eerder beginnen, en wel om 9.30 uur.

Paascyclus 2018
Wilt U eens een kerkbezoek anders beleven dan op zondag?
Kom dan naar de Paascyclus.
Wij vieren deze diensten op Witte donderdag, Goede vrijdag en Stille zaterdag.
Om op deze manier het lijden en sterven van Christus te gedenken en te beleven met elkaar is heel
bijzonder. Wij hopen U te ontmoeten in de Korenaar op:
Witte donderdag, 29 maart om 19.30 uur. Avondmaalscollecte. Koster Cok Rademaker
Goede vrijdag, 30 maart om 19.30 uur. Geen collecte. Koster Hilbrand Zintel.
En de Paaswake om 21.30 uur. Geen collecte. Koster Ed de Jong.

Paasontbijt
Zondag 1 april om 8.30 uur in de Grote Zaal / de Dobber
Kosten €2,50 p.p. Kinderen eten gratis mee.
Feestelijk om Pasen zo gezamenlijk te beginnen, voor het begin van de kerkdienst.
Iedereen is van harte uitgenodigd om op Paasmorgen met elkaar te komen ontbijten in de Korenaar.
Wij zorgen voor lekkere broodjes, beleg, koffie/thee/sap en natuurlijk een ei.
Opgeven:
-via de intekenlijst in de kerk op de meeleeftafel.
-bij Marian Zintel ( tel. 06-25496511/ marian.hilbrand@ziggo.nl) of Ellen de Gelder ( 0623654409/
ellen@ewprocesbegeleiding.nl)

Uit de gemeente
- Gerda Stijnman is weer onder behandeling bij de specialist en heeft een slecht bericht gekregen.
Er zijn plekken gevonden waarvoor ze weer chemobehandeling zal moeten ondergaan. Het was een grote
tegenvaller, maar ze wil er voor gaan. We wensen haar en haar man Wim alle kracht en steun toe die ze
nodig zullen hebben.
- Piet Boon heeft de operatie achter de rug en de artsen zijn tevreden. De operatie is geslaagd en nu komt
de tijd om te revalideren. We wensen hem en zijn vrouw alle goeds toe en beterschap.

40-dagentijd spaardoosjes
Op de zesde en laatste zondag van het 40 dagentijd vertellen we over de vreselijke gevolgen van hiv in
Oeganda, Met onze steun worden o.a. weeskinderen opgevangen.
Volgende week staan we klaar om de spaardoosjes in ontvangst te nemen. Wilt u/je liever een gift voor
Oeganda overmaken kan dit ook. Ons nummer is: NL51RABO03259.08.370 ten name van penningmeester
Missionaire Commissie Protestante Gemeente
Goede God we bereiden ons voor op de week die komt, Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszondag.
We zijn onder de indruk van de grote tegenstellingen. De vrouw die Jezus zo vol overgave liefheeft.
De mensen die hem willen gevangen nemen en verraden. Ook ons eigen hart is vaak zo dubbel.
We schieten tekort naar U. We danken U voor uw onvoorwaardelijke liefde voor ons.
Maak ons open voor die liefde, leer ons de liefde. Amen
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.

