GEMEENTEBRIEF

Protestantse Gemeente Hazerswoude
15 april 2018
Volgnummer 1320

Orde van dienst

Kopij inleveren/ insturen naar gemeentebrief@pghkorenaar.nl
De kopij dient uiterlijk donderdag om 14:00 uur in ons bezit te zijn!

Zondag 15 april 2018, derde van Pasen.

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

Lied voor de dienst: 218
Stil gebed
De gemeente gaat staan
Intochtslied
Psalm 139b
Votum en Groet
Kyriegebed
Glorialied
lied 642: 1, 2 en 8

Vandaag, zondag 15 april 2018,

Zondagsgebed
Gesprek met de kinderen
Daniël en Emma zingen (samen met de
gemeente)
‘’Zit je deur nog op slot’’ (Opwekking 4)
Kinderen gaan naar de nevendienst
Schriftlezing: Jozua 4 : 1–9; 20–24
Samenzang
lied 655: 1, 2, 3 en 4
Schriftlezing: Romeinen 6: 3-5
Samenzang
lied 655: 5
Preek
Samenzang
lied 416

Goedemorgen allemaal. Hartelijk welkom in deze dienst.
Vandaag is ds. Carla Melgers onze voorganger in deze dienst
waarin 2 kinderen gedoopt zullen worden: Jolien Isabeau
Sigmond en Diederick Thomas Roelf Kluvers. We worden
begeleid op het orgel door Nico van der Kooij uit Woerden en Cok
Rademaker is de koster. De collecten zijn voor kerk en Diaconie.
De oppas wordt verzorgd door Tieke van Zanten.
U bent na de dienst weer van harte welkom voor een kop koffie of
thee en limonade in de grote zaal waar ook gelegenheid is voor
het feliciteren van de doopouders.
Collecten 15 april 2018
1e inzameling van uw gaven is voor de kerk

Viering van de Heilige doop
Samenzang
lied 347
(dopelingen worden binnengebracht)
Onderwijzing
PRESENTATIE

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 de eigen diaconie.

Bloemengroet

doopgebed
belijdenis (a
doop en handoplegging
geloften
verwelkoming
Loflied
lied 704: 1
Dienst van de gebeden
Inzameling van de gaven
Slotlied
lied 423
Uitzending en zegen

De bloemen gaan vandaag. met een hartelijk groet van ons allen
naar Wil Slappendel.
Ze worden naar haar toe gebracht door Meinte Vierstra en Henny van Soest.

Uit de gemeente



Mevr. Nanny Hassefras, Boskoop, is afgelopen donderdag geopereerd aan haar sleutelbeen. Er wordt
een stukje tussenuit gehaald zodat er meer ruimte komt tussen haar nek en schouder. We hopen van
harte dat de operatie het gewenste resultaat zal hebben en wensen haar een voorspoedig herstel toe.
Herman Verbree heeft zijn hand ernstig bezeerd en kan zeker de eerste weken niet orgel spelen.
Gelukkig zijn er een paar collega organisten gevonden die willen en kunnen invallen. Alvast onze
hartelijke dank daarvoor. We wensen Herman beterschap en hopen van harte voor hem dat zijn hand
weer helemaal zal genezen


Heel bijzonder en wat een verrassing dat wij de paaskaars mochten ontvangen.
Hartelijk dank daarvoor.
Co en Riet de Jong

Volgende week zondag 22 april 2018, 9.30 uur
is onze voorganger ds. Janneke Nijboer en het orgel wordt bespeeld door Leon van Veen; koster is dan
Hilbrand Zintel en Daisy Hoogendoorn is er voor de oppas. De collecten zijn bestemd voor PKN/Eredienst
en Kerkmuziek.

BEDANKT!!
Ongeveer twee maanden geleden kreeg ik een telefoontje van de Binnenvest in Leiden.
Een moeder met twee kinderen, 16 en 1 ½ jaar oud, die zij hadden opgevangen vanuit een crisissituatie,
kregen een huis toegewezen in ons dorp.
Inesse, David en Mikael, komen oorspronkelijk uit Turkmenistan.
Zij had tweedehands laminaat gekregen, nu vroegen zij mij, of ik iemand wist die dat voor haar zou willen
leggen.
Ik belde Co de Jong, hij zei volmondig, ja dat wil ik wel doen. Met als gevolg dat hij al twee maanden aan
het klussen is met van alles ophangen e.d. wat hij overigens met plezier doet.
Verder wil ik iedereen bedanken die geholpen heeft met aanleggen van internet en televisie, het schenken
van goederen, en het vervoer hiervan, het gratis opknappen van een fiets.
De diaconie heeft ook een financiële bijdrage gegeven, en de Hervormde Gemeente heeft de plinten
geschonken.
Ik heb zeer regelmatig een goed contact met haar en help haar waar dat kan. Zij wil iedereen ontzettend
bedanken voor dit alles, zij is erg dankbaar.
Ik heb hierbij weer ervaren, wat een geweldige warme en hulpvaardige gemeente wij zijn.
Dit is diaconie dichtbij, BEDANKT!!
Marian Zintel

Geloofsopvoeding: voor ouders van kinderen van 0 tot 12
Een gelovig leven begint in de meeste gevallen thuis, in het gezin waarin een kind opgroeit. Dit gebeurt
door bewuste geloofsuitingen zoals bidden, Bijbellezen en naar de kerk gaan. Maar geloofsopvoeding
gebeurt evengoed in de dagelijkse omgang: de aandacht waarmee je voor je kind zorgt, de keuzes die je
maakt, de wijze waarop je omgaat met je kind en anderen.
Veel ouders vinden het best lastig om in de praktijk van alledag hieraan handen en voeten te geven. Hoe
deel je je verwondering? Hoe spreek je naar elkaar uit wat je gelooft, waarover je je verbaast, waarmee je
worstelt of waaraan je twijfelt? Hoe verbind je momenten uit het dagelijks leven met je geloofsovertuiging
en hoe maak je dat merkbaar voor je kind? Om antwoorden te vinden op die vragen is het nodig om zelf te
ontdekken wat jij van waarde vindt in leven en geloven. Tijdens een drietal avonden gaan we hierover met
elkaar in gesprek.
Graag aanmelden bij ds Carla Melgers
Data:
18 april, 9 mei, 23 mei
Locatie:
kamer predikant
Leiding: ·ds Carla Melgers

SamenLoop voor Hoop
Wat een enthousiaste reacties op de actie (s)teun, de varkentjes krassen! De eerste boekjes zijn al
volgekrast en we hebben al een mooi bedrag ontvangen.
De opbrengst van uw gewassen/gekraste varkentjes kan op zondag 15, 22 en 29 april, bij één van de leden
van de Diaconie worden ingeleverd.
Loop gerust even de Kerkenraadskamer binnen voor of na de dienst.
Wilt u het bedrag liever overmaken? Dat kan op bankrekeningnummer:
NL12 INGB 0000397019 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente
onder vermelding van SamenLoop.
Uw Diaconie

