GEMEENTEBRIEF

Protestantse Gemeente Hazerswoude
10 en 13 mei 2018
Volgnummer 1324

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,
Goedemorgen allemaal. Hartelijk welkom in deze dienst
Vandaag is een gezamenlijke viering van
Hemelvaartsdag.
Ds. Carla Melgers gaat voor. Leon van Veen begeleidt ons op het
orgel, Wim Rademaker is koster en de oppas wordt verzorgd
Yvonne van Zanten.
De collecte zal zijn voor: “Boon in Afrika”
Gerben en Dorien Boon zijn in Ghana , kort samengevat is dit
hun missie:

Loving People – Bringing Life
Onze passie is om mensen lief te hebben met de liefde van
Jezus. Dit doen we door een relatie met mensen op te bouwen,
door hun taal te leren spreken en hun cultuur te leren kennen. We
willen leven brengen door onze medische vaardigheden in te
zetten en door de liefde van Jezus te laten zien.

Zondag 13 mei 2018, 9.30 uur
Goedemorgen, en hartelijk welkom in deze dienst.
Vandaag is ds. Carla Melgers onze voorganger. En heel fijn dat
Herman Verbree ons vandaag weer kan begeleiden op het orgel.
Cok Rademaker is de koster en Celine van Rijthoven verzorgt de
oppas.

Orde van dienst
10 mei 2018. Hemelvaartsdag.
Lied voor de dienst 273: 1, 2 en 3
Stil gebed
De gemeente gaat staan
Intochtslied
Psalm 47
Votum en groet
Klein Gloria
Gebed
Samenzang
lied 642: 1,5,6,7,8
Schriftlezing
Efeziërs 4: 3 – 16
Samenzang
Psalm 145: 3,4
Verkondiging
orgelspel
Samenzang
lied 663
Dienst van de gebeden
Inzameling van de gaven
Slotlied
Lied 823
Uitzending en zegen

Orde van dienst
Zondag 13 mei 2018. Zevende zondag
van Pasen ‘’Exaudi’’ (Zondag van de
weeskinderen)
Voor de dienst Lied 286
Stil gebed
De gemeente gaat staan
Intochtslied
Psalm 27: 1 en 4
Votum en groet
Klein Gloria
Kyriegebed
Glorialied .
(Hemelhoog 422)
Zondagsgebed
Gesprek met de kinderen
Kinderlied
‘’Ik zal er zijn voor
jou’’(met andere woorden, lied 24)
Kinderen naar nevendienst
Schriftlezing
1 Samuel 12: 19b-24
Samenzang
Psalm 31: 1, 2, 3 en 4
Schriftlezing
Johannes 14: 15-21
Samenzang
Gezang 235
Preek
Samenzang
lied 670: 1 (allen),
2(mannen), 4 (vrouwen), 5 (allen) en 6
(allen)
Dienst van de gebeden
Inzameling van de gaven
Slotlied
657: 1 en 4
Uitzending en zegen

Collecten 13 mei
1e inzameling van uw gaven is voor Save the children
Ieder kind verdient een eerlijke kans. Samen met u geven we in
de hele wereld kinderen een gezonde start, de kans om te leren
en we beschermen ze tegen onrecht en gevaar. Wij doen wat
nodig is om het leven van kinderen – en daarmee de toekomst
van onze samenleving- te verbeteren. Niet alleen in geval van
nood, maar elke dag weer. Mede dankzij uw steun biedt Save the
Children kinderen wereldwijd een betere toekomst. Door samen
op te komen voor kinderen in de hele wereld kunnen we meer
doen dan alleen noodhulp geven of een school neerzetten.
Om echt iets te veranderen, geven we voorlichting en betrekken we ouders, overheden, beslissers in de
gemeenschap en natuurlijk de kinderen zelf in onze projecten. Zodat alle kinderen de kans krijgen zich te
ontwikkelen en later zelf ook kunnen bijdragen aan een betere toekomst.
2e inzameling van uw gaven is voor het onderhoudsfonds
Een kerkgemeente moet onderhouden worden, dat geldt zeker voor de gebouwen. Helpt u mee?

Bloemengroet
De bloemen gaan met een hartelijke groet en een meeleven, van ons allen naar Gerda Steinman.
Ze worden weggebracht door Marian Zintel en Martha Rademaker.

Examens
Graag willen wij, de wijkouderlingen en predikant, van u vernemen of uw zoon of dochter dit jaar
eindexamen doet en wat de uitslag hiervan is.
Door een email naar predikant@pghkorenaar.nl te sturen houdt u ons op de hoogte!
Hartelijk dank alvast, en voor de kandidaten: sterkte met de studie!

Volgende week zondag 20 mei 2018, 9.30 uur op Pinksterzondag
gaat voor Ds. E.P. van der Veen uit Leusden. Organist is dan Herman Verbree en Hilbrand Zintel verzorgt
de kosterdienst en de familie Hoogendoorn is er voor de oppas.
De collecten zijn voor kerk in Actie/Pinksterzendingsweek en Kerk

Wandelaars gezocht!
Wil je één uur of meerdere uren meelopen voor SamenLoop voor Hoop op 26 en 27 mei?
Er is ook een speciale Kinderloop op zondagochtend. (t/m groep 8)
De kinderen lopen 24 minuten. Een geweldige beleving!
Voor informatie of aanmelden:
Anneke de Jong

Peuter- en kleuterdienst: Zo dapper als David
Kom jij ook? Komt u ook?
Op 27 mei a.s. is er een peuter- en kleuterdienst van 16.00 - 16.30 uur in de Korenaar.
Alle kinderen van 0 t/m 6 jaar zijn samen met hun ouders, broer(s), zus(sen), opa's en oma's, de buurvrouw
en iedereen die zin heeft om mee te gaan, van harte welkom. We gaan luisteren naar het verhaal van
David en Goliath, zingen liedjes, maken muziek en drinken en knutselen iets na de dienst. Kom jij ook? En
neem je een muziekinstrument en kussen mee?
Het lijkt ons leuk om jou/u 27 mei te zien!

FILMAVOND IN DE KORENAAR op 18 mei 2018
Vrijdag 18 mei is er een filmavond. De film die vertoont wordt heet: El Olivo
Inhoud van de film:
Alma’s familie produceert al generaties lang olijfolie in het Spaanse Castellón, maar zijn door teruglopende
inkomsten genoodzaakt een andere inkomstenbron te zoeken. Haar opa heeft de veranderingen binnen
hun familiebedrijf niet kunnen accepteren, spreekt al jaren niet meer en is nu zelfs gestopt met eten. Zijn
zonen hebben weinig geduld met de grillen van hun vader, maar Alma begrijpt hem. Zij weet als enige dat
haar opa nog steeds rouwt om het verlies van de 1000 jaar oude olijfboom die de familie heeft verkocht om
schulden af te kunnen lossen.
Ze besluit de locatie van de boom te achterhalen en terug te brengen naar hun landgoed, zodat haar opa
zijn laatste dagen gelukkig zal kunnen doorbrengen. Het blijkt echter het begin van een serieuze missie,
aangezien de boom in het atrium van een energiebedrijf in Düsseldorf staat…….
Een familiedrama met een milieubewuste ondertoon. Wat zegt het verhaal over de wijze waarop we met de
aarde omgaan in een maatschappij die gericht is op vooruitgang. Aan de andere kant: heiligt het doel altijd
de middelen
Vanaf 19.30 uur staat er koffie en thee klaar in de Dobber en we kijken weer uit naar een fijne en
gezellige avond en hopen veel geïnteresseerden te ontvangen.

