GEMEENTEBRIEF

Protestantse Gemeente Hazerswoude
3 Juni 2018
Volgnummer 1327

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 3 Juni 2018,
Goedemorgen allemaal. Hartelijk welkom in deze dienst
Vandaag gaat voor ds. P.Plasmeijer uit Zegveld. Peter Burger
begeleidt ons vandaag op het orgel en Aad van Zanten is koster.
Suzanne van der Haven heeft oppasdienst. Na de dienst bent u
allen weer welkom in de Dobber, hal of buiten voor koffie, thee en
limonade.

Collecten 3 Juni

Orde van dienst
Zondag 3 juni 2018,
tweede zondag na Pinksteren
(Eerste zondag na Trinitatis)
Lied voor de dienst
Lied 207 : 1, 2
Stil moment
Intochtslied
Lied 601
Psalm van de Zondag Psalm 8 : 1, 2, 8
Het smeekgebed
Glorialied
Lied 150a
Kinderen naar de nevendienst
Kinderlied
Woord bij het openen van de Bijbel
Lector leest OT Exodus 34: 29-35
Zingen
Lied 463 : 1, 2, 3
Lector leest NT Openbaring 1: 10-20
Zingen
Lied 463 : 6, 8
Aankondiging van het Evangelie……
Lezing - (p.m. Johannes 8: 12-19
Zingen
Lied 214 : 7, 8
Prediking
Zingen
Lied 653 : 4, 7
Gebeden
Collecten
Zegening
Slotzang
Lied 422
Orgelspel

1e inzameling van uw gaven is voor Kerk in actie,
werelddiaconaat
Guatemala, werd tientallen jarenlang geteisterd door een
burgeroorlog en nog altĳd heeft de bevolking te kampen met veel
geweld en corruptie. De sociale en economische ongelĳkheid in
het land is groot. Vooral jongeren die tot de Maya-bevolking
behoren, hebben nauwelĳks toegang tot onderwĳs en weinig
kans op werk. Vredescentrum Barbara Ford, partnerorganisatie van Kerk in Actie, wil hier verandering in
brengen en biedt deze jongeren een vakopleiding, bĳvoorbeeld tot imker of een opleiding textiel bedrukken.
De organisatie brengt de jongeren vervolgens samen in coöperaties, waarbĳ ze gezamenlĳk een
onderneming starten. Ook leren de jongeren op te komen voor hun rechten. Ze krĳgen zo een unieke kans
om een eigen inkomen te verwerven en hun levensomstandigheden structureel te verbeteren. Dit jaar wil
het Centrum 80 jongeren een vakopleiding bieden en 400 jongeren trainen in (mensen)rechten, en hen zo
hoop geven op een goede toekomst. Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie Vredescentrum
Barbara Ford en andere werelddiaconale projecten. Helpt u mee?
2e inzameling van uw gaven is voor de eigen diaconie

Volgende week zondag 10 Juni 2018, 9.30 uur
Volgende week vieren we met elkaar het Heilig Avondmaal en onze eigen predikant, Carla Melgers,
gaat voor in de dienst. Jos Qualm is organist en Ed de Jong verzorgt de kostersdienst.
Lisette Langeraar is er voor de oppas.
De collecten zijn voor Kerk in actie/Diaconaat en Onderhoudsfonds.

Bloemengroet
De bloemen gaan met een hartelijke groet van ons allen naar Hennie Vente.
Wij wensen haar een voorspoedig herstel toe.
Zij zullen gebracht worden door Anneke en Ed de Jong.

SAMENLOOP VOOR HOOP.
In het weekend van 26 en 27 mei was de Samenloop voor Hoop in Alphen aan de Rijn.
Het was weer een heel bijzonder weekend met veel indrukwekkende momenten, zoals de
openingsceremonie, de eerste ronde met de eregasten voorop. Dit zijn mensen die nog strijden tegen de
ziekte kanker, of er van genezen zijn. De fakkelceremonie waarbij de mensen worden herdacht, die de
strijd verloren hebben. De 4500 zakken met een brandende kaars en persoonlijke teksten erop, langs de
route.
Het was prachtig weer, waarin de vele wandelaars in estafette 24 uur op het parcours liepen.
We willen iedereen hartelijk bedanken voor zijn of haar bijdrage hierin. De wandelaars die samen het team
“De Korenaar” vormden door één of meerdere uren te lopen. De mensen die even langs kwamen uit
belangstelling.
De mensen die op pad zijn gegaan met varkentjes om te krassen, en de mensen die hebben gekrast. De
mensen die een gift hebben gegeven. Er waren zelfs mensen die spontaan een heerlijk ontbijt kwamen
brengen. Ook onze chauffeur Ed die de spullen heeft gebracht, en regelmatig heen en weer reed, om de
koffie te verversen en de koelelementen te bevriezen.
Wat fijn dat we dit zo met elkaar als gemeente hebben kunnen doen. Het geeft een warm gevoel.
Dit alles heeft als resultaat dat we, inclusief de inschrijfgelden van de wandelaars, een bedrag hebben
opgehaald van bijna € 1800,= voor het KWF.
Heel hartelijk bedankt hier voor!!
Het voorlopige totaalbedrag van het hele weekend is € 127.275,00 voor het KWF.
Namens de diaconie, Anneke de Jong, en Marian Zintel

College van Kerkrentmeesters. Jaarrekening 2017 en Begroting 2018.
Op de steen in de hal liggen enkele exemplaren van bovengenoemde stukken.
U kunt ze ook bij de penningmeester digitaal opvragen, wat de voorkeur heeft.
Gelegenheid tot stellen van vragen of het maken van opmerkingen naar aanleiding van deze jaarstukken
gelieve contact op te nemen met Dick Zaal, penningmeester van het College van Kerkrentmeesters en wel
voor dinsdag 5 juni 2018.
Zijn telefoonnummer is 06-83792490. E-mailadres: dhzaal@hetnet.nl
Met vriendelijke groeten,
Dick Zaal, penningmeester College van Kerkrentmeesters.

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!

Beachvolleybal
Een hapje, een drankje en een potje volleybal!
Zaterdag 30 juni wordt de tuin van jongeren centrum de Jol omgetoverd tot een echt
beachvolleybal veld! Tijdens deze zomer avond genieten we van een hapje (van de
BBQ) en drankje met alle jongeren uit de gemeente.
Wil je meer actie? Dan kun je deel nemen aan het beachvolleybal toernooi later op de
avond! Aanmelden is niet verplicht en de entree is gratis!
Weet je zeker dat je komt? App even naar: 0651481134
Locatie: Jongeren centrum de Jol
Raadhuisplein 8 2391BB
Tijd:
inloop vanaf 19.15 uur
Leeftijd: 18 t/m 25 jaar
Handig om mee te nemen:
Sportkleding. / Handdoek.
Bij slecht weer wijken wij uit naar de Landvliethal

