GEMEENTEBRIEF

Protestantse Gemeente Hazerswoude
1 juli 2018
Volgnummer 1331

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 1 Juli 2018,
Goedemorgen allemaal. Hartelijk welkom in deze dienst.
Een speciaal welkom aan de gasten in ons midden via de
IC voor doven, voor hen is er in deze dienst een tolk.
Vandaag is Mw. M.Gehrels uit Amsterdam onze voorganger. Het
orgel wordt bespeeld door Piet Boon. Wim Rademaker is koster
en Daisy Hoogendoorn is er voor de oppas.
We ontmoeten elkaar na de dienst bij een kopje koffie, thee of
limonade in de Dobber, hal of buiten.

Collecten 1 Juli
1e inzameling van uw gaven is voor PKN-jeugdwerk

Orde van dienst
1 Juli 2018
Lied voor de dienst: Lied 1005: 1, 2
Moment van stilte
Welkom van de predikant
Stil gebed
Intochtslied: Psalm (Lied) 84: 1, 6
Bemoediging
Groet
Klein gloria
Kyriegebed
Glorialied
Lied 653: 1, 4, 7
Dienst van het woord
Gebed bij de opening van de Schrift
Gesprek met de kinderen
Kinderlied Wij gaan voort even uit elkaar
Schriftlezing: Genesis 11:1-9 (NBV)
Zingen
Lied: 797: 1, 7, 8
Verkondiging
Zingen
Lied: Lied 968: 1, 2, 5
Gebeden:
dankgebed, voorbeden, stil gebed en
het ONZE VADER
Collecten
Slotlied:
Lied 425
Zegen

Veel gemeenten hebben een bijzondere relatie met de nabijgelegen school. Ze organiseren
leerlingenbezoeken aan de kerk, zijn betrokken bij godsdienstonderwijs of bieden leerlingen uit
achterstandswijken een luisterend oor. Het lijntje tussen kerk en school is op sommige plaatsen echter dun
geworden of zelfs verdwenen. JOP, Jong Protestant, wil hiervoor een oplossing bieden door kennis uit het
hele land rond het thema Kerk en School te bundelen en door samen met gemeenten nieuwe initiatieven te
ontwikkelen. Met de collecteopbrengst kan JOP deze kennis en initiatieven delen, zodat meer leerlingen
het goede nieuws horen. Helpt u mee?
2e inzameling van uw gaven is voor de eigen diaconie.

Volgende week zondag 8 Juli 2018, 9.30 uur
Volgende week zondag 8 juli 2018 is Ds. E. Mandemaker uit Woubrugge onze voorganger. Jos Qualm
begeleidt ons op het orgel en Ed de Jong is koster. De collecten zijn voor Diaconie en Onderhoudsfonds.
Sjaan Bos verzorgt de oppas.

Bloemengroet
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar Dhr. J. v.d. Bosch.
Ze worden gebracht door Janny en Piet Bos.

Uit de gemeente
Zoals u ziet is vandaag Piet Boon onze organist. We zijn blij dat hij weer zover herstelt is en vandaag ons,
als vanouds kan en wil begeleiden bij het zingen. Fijn om hem weer in ons midden te mogen hebben.

