GEMEENTEBRIEF

Protestantse Gemeente Hazerswoude
20 mei 2018
Volgnummer 1325

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 20 mei 2018,
20 mei 9.30 uur. Goedemorgen allemaal en hartelijke welkom
in deze dienst.
Vandaag op Pinksterzondag gaat voor Ds. E.P .van der Veen uit
Leusden. Organist is Herman Verbree en Hilbrand Zintel verzorgt
de kosterdienst.
De familie Hoogendoorn is er voor de oppas.
Na de dienst kunnen we elkaar ontmoeten en spreken onder het
koffie- thee- en/ of limonade drinken in de Dobber en in de hal of
misschien buiten op het voorplein bij mooi weer! Iedereen wordt
daarvoor weer van harte uitgenodigd.

Orde van dienst
20 Mei PINSTERFEEST
Lied voor de dienst uit de evangelische
Liedbundel, Lied 382: 1, 2
Welkom door predikant
Stil moment
Zingen:
Psalm 122: 1
Aanvangswoord en groet
Zingen
Lied 704: 3 (ipv klein gloria)
Gebed om ontferming
Zingen
Lied 598 (3x)
Inspirerende woorden
Zingen
Lied 675: 1
Gebed om de Heilige Geest
Gesprek met de kinderen
Zingen
Lied: 683 (ipv kinderlied)
Lezing :
Handelingen 2 vers 1-4
Zingen uit zingenderwijs
Lezing :
Handelingen 2 vers 5-13
Zingen
Lied 687: 1,3
Verkondiging : allen-sommigen
Zingen lied van Ds De Zeeuw
Kinderen terug uit nevendienst
Dankzegging en voorbeden
Collecten
Slotlied uit
“Dichter bij Gods muziek”
Zegen, beantwoorden met
“Dichter bij Gods muziek”

Collecten 20 mei, 1e Pinksterdag
1e inzameling van uw gaven is voor KIA/Pinkster
zendingscollecte
Bangladesh. Veel christenen in Bangladesh braken met het
hindoe-geloof om christen te worden, zij zijn kasteloos, arm en kunnen nauwelijks lezen of schrijven. Ook
hun voorgangers hebben weinig onderwijs gehad, de kerk in het district Mymensingh (MCCP) ondersteunt
kleine, jonge kerkgemeenschappen om tot bloei te komen, en ondersteunt gemeenteleden om hun
leefomstandigheden te verbeteren. Zo biedt MCCP aan gemeenteleden onderwijs, trainingen en
microkredieten om hun inkomen te vergroten en dankzij alfabetisering kunnen zij bovendien zelf de Bijbel
lezen. Voorgangers worden toegerust voor het kerkenwerk, op de zondagsschool krijgen kinderen
bijbelonderwijs.
2e 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.

Volgende week zondag 27 mei 2018, 9.30 uur
Volgende week zondag 27 mei is ds. Carla Melgers onze voorganger. In deze overstapdienst nemen de
volgende kinderen afscheid van de kindernevendienst: Organist is dan Jos Qualm en de koster is Wim
Rademaker. Marleen Gräper verzorgt de oppasdienst. De collecten zijn voor Plaatselijk Missionair werk en
Onderhoudsfonds

Bloemengroet
De bloemen gaan deze week naar Nannie Hassefras. We wensen haar een voorspoedig herstel.
Ze zullen gebracht worden door Anneke de Jong.

Uit de gemeente
-- Mevr. A Quist-Schieman is tijdelijk opgenomen in verzorgingshuis Rhijndael in Koudekerk a/d Rijn.
We wensen haar en haar familie Gods nabijheid toe.
-- De kerkenraad deelt u hierbij mee dat Robert Hagendoorn om gezondheidsredenen zijn functie als
voorzitter van het College van Kerkrentmeesters met onmiddellijke ingang heeft neergelegd.
In de dienst van 16 september zal er afscheid van hem genomen worden als ouderling/kerkrentmeester.
Het College neemt intern de taken waar totdat er een nieuwe voorzitter is gevonden.
We vragen u namen te noemen voor de functie Voorzitter ouderling/ kerkrentmeester. U kunt deze
doorgeven aan: scriba@pghkorenaar.nl. of schriftelijk aan Ellen de Gelder of Heleen Polderman.

Zondag 27 mei; Overstapdienst
Er zijn van die momenten in je leven die je nooit vergeet. Dat je voor “t eerst naar school ging bijvoorbeeld.
Of het moment dat je van de basisschool afscheid nam en naar de Middelbare school ging. Zulke
momenten kent de kerk ook: doop, belijdenis, huwelijk, maar ook voor “t eerst naar de kindernevendienst.
Jaren geleden gingen Lily Hoogendoorn, Noor Knibbe en Leandro van Zanten daar voor het eerst naar toe.
En nu verlaten ze over een paar maanden de basisschool en gaan ze op 27 mei afscheid nemen van de
kindernevendienst. Vol vertrouwen en met heel veel zin (zo heb ik van hen gehoord) gaan ze de toekomst
tegemoet. In de kerkdienst van 27 mei vieren we met Leandro, Noor, Lily en hun ouders deze nieuwe start
in hun leven.

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!

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 0172 589333 of dejong.anneke@gmail.com

Wie wil er mee doen met het uitvoeren van de musical “RUTH”
Ruim drie jaar na de fantastische uitvoering van de musical “Mozes”, willen wij starten met het instuderen
van de musical “Ruth”.
Dit gaan we doen met de gezamenlijke kerken uit Hazerswoude dorp en Koudekerk.
We gaan starten in september 2018, en hopen het uit te voeren in mei 2019.
We gaan repeteren op de maandag van 19.30 tot 22.00 uur, in “de Korenaar” .
We zoeken mensen die het leuk vinden om te zingen en of willen acteren.
Is dat niet zo jou ding, wij zoeken ook mensen voor de bouw van het decor, het maken van de kleding en
andere hand en spandiensten. Vindt je het leuk om mee te doen dan ben je van harte welkom.
Je kan je aanmelden op het volgende e-mailadres: peter@vanpoelje.net

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!

Informatiebijeenkomst Israëlreis
zondag 27 mei na de kerkdienst

Na de kerkdienst van 27 mei zal er een informatiebijeenkomst over deze reis gehouden worden. Iedereen
die misschien mee wil gaan, van harte welkom! Maar ook degenen die niet mee willen/kunnen maar
‘’gewoon’’ uit belangstelling erbij willen zijn, van harte welkom!
.

Israelreis voor Middeninners
Van 1 tot 7 april 2019 zal er voor de ‘’middeninners’’ een gemeentereis naar Israël worden georganiseerd.
Een aantal gemeenteleden uit deze leeftijdsgroep (dertigers, veertigers, vijftigers) heeft hiertoe het initiatief
genomen. Zij hebben al jaren de wens om dit met elkaar te beleven en het gaat er nu hopelijk volgend jaar
van komen!
Inmiddels is gebleken dat ook oudere gemeenteleden graag met zo’n reis willen meegaan. Wellicht komt er
in 2020 nog een gemeentereis naar dit boeiende land waar alle gemeenteleden voor kunnen intekenen.
We houden u op de hoogte.
Voor de Middeninn-reis is er op zondag 27 mei een informatiebijeenkomst.

