GEMEENTEBRIEF

Protestantse Gemeente Hazerswoude
6 mei 2018
Volgnummer 1323

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 6 mei 2018,
Goedemorgen allemaal. Hartelijk welkom in deze dienst
Vanmorgen gaat voor onze eigen dominee Carla Melgers.
Het is een bijzondere dienst omdat vandaag Willem de Beus
wordt bevestigd als ouderling. Het orgel wordt bespeeld door
Jos Qualm; koster is Aad van Zanten en Guido en Mariska
Nieuwenhuijse regelen de oppas.
Na de dienst is er gelegenheid om Willem de Beus te feliciteren.
Er is koffie, thee en limonade in de Dobber en daarvoor wordt u
weer van harte uitgenodigd.

Collecten 6 mei
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 de eigen diaconie

A.s. donderdag 10 mei is er om 9.30 uur de
gezamenlijke viering van Hemelvaartsdag
in de Korenaar.
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

Orde van dienst
e

6 mei 2018. 6 van Pasen.
Bevestiging Willem de Beus
Lied v. d. dienst: Lied 779: wisselzang
met cantorij
Stil gebed
De gemeente gaat staan
Intochtslied
Psalm 66: 1 en 7
Groet/Klein Gloria
Kyriegebed (na 3 gebedsintenties, het
gezongen kyrie (301H) door cantorij en
gemeente)
Zingen
Glorialied 305
Zondagsgebed
Gesprek met de kinderen
Kinderlied: We gaan voor even uit elkaar
Kinderen naar de nevendienst
Schriftlezing
Jesaja 43: 1-3a
Samenzang
Lied 833
Schriftlezing
Lucas 8: 26-39
Samenzang
Lied 643: 1
Preek
Samenzang
Lied 601
Dienst van de bevestiging.
Samenzang
Lied 672 1, 3 en 6
Presentatie van aantredende
ambtsdragers
OPDRACHT
Samenzang
Lied 362: 1 (cantorij)
De nieuwe ambtsdrager gaat staan
GELOFTE EN BEVESTIGING
Samenzang
Lied 362: 2 en 3
(gemeente en cantorij)
Gebed
AANVAARDING EN VERWELKOMING
Samenzang
Psalm 134: 3
Dienst van de gebeden
Inzameling van de gaven
tijdens de collecte "Ubi charitas et
amor..." door Cantorij.
Slotlied
Lied 425
Uitzending en zegen.
Samenzang
Lied 708: 1 en 6

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.

Volgende week zondag 13 mei 2018, 9.30 uur
is ds. Carla Melgers onze voorganger. De organist is Herman Verbree en Cok Rademaker zal koster zijn.
Celine van Rijthoven verzorgt de oppas. De collecten zijn dan voor Diaconie en Onderhoudsfonds.

Bloemengroet
De bloemen gaan met een hartelijke groet van ons allen naar Ella van Dijke in Zoetermeer.
Ze worden weggebracht door Marian Zintel.

Uit de gemeente
Er is een bericht van overlijden gekomen van mevr. Cornelia Slootweg-van Wieringen.
Van haar kinderen kreeg ik het verzoek dit te vermelden op de Gemeentebrief.
Mevr. C. Slootweg-van Wieringen is geboren dd. 17 april 1920 en overleed op 17 april 2018. Zij en haar
man Cornelis Hendrik Slootweg zijn beiden geboren en opgegroeid in Hazerswoude -dorp en waren tot
1988 lid van onze gemeente. Toen zijn ze verhuisd naar de Driehoorne in Alphen a.d. Rijn.
Ook hun 6 kinderen zijn hier geboren en gedoopt in onze kerk. Mocht u een blijk van medeleven willen
versturen dan kunt u de rouwkaart lezen die op de tafel bij de ingang van de kerk ligt.
- Mevrouw A. Quist-Schieman is ernstig ziek.
Er is dag en nacht iemand bij haar aanwezig van o.a. Aurelia.
Wij wensen mevrouw Quist héél veel sterkte en Gods nabijheid in deze fase van haar 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!

Woensdagavond 9 mei (19.30 tot 21.00 uur)
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 voor dinsdag 8 mei bij ds. Carla Melgers

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!

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.

LET OP-LET OP-LET OP-LET OP
Volgende week donderdag is het Hemelvaartsdag.
Dit heeft consequenties voor het verschijnen van de gemeentebrief en wel de volgende:
Wij willen voor de mensen thuis voor donderdag, dus op woensdag, de gemeente brief met de liedlijsten
voor Hemelvaartsdag en voor zondag 13 mei bezorgen.
Dit houdt dus in dat alle kopij voor de gemeentebrief uiterlijk Dinsdag om 12.00 uur binnen moet zijn.
Wij kunnen dan de brief opmaken zodat deze ’s avonds geprint kan worden.
Wij rekenen op ieders medewerking!!!
Alvast hartelijk dank namens de redactie en het printteam.

