GEMEENTEBRIEF

Protestantse Gemeente Hazerswoude
10 Juni 2018
Volgnummer 1328

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 10 Juni 2018,
Goedemorgen allemaal. Hartelijk welkom in deze dienst
Vandaag vieren we met elkaar de Maaltijd van de Heer. Ds.
Carla Melgers is onze voorganger en Jos Qualm begeleidt ons bij
het zingen. De koster is Ed de Jong en Lisette Langeraar is er
voor de oppas.
Na de dienst bent u allen weer welkom voor koffie, thee of
limonade in de Dobber, hal of buiten.
Collecten 10 juni 2018
1e inzameling van uw gaven is voor Kerk in actie,
binnenlandsdiaconaat
Het inloophuis als ontmoetingsplek In onze hectische
samenleving raken nogal wat mensen tussen wal en schip. Vaak
spelen werkloosheid, gebrek aan inkomen of psychische
beperkingen een rol. Vereenzaming, uitsluiting en een sociaal
isolement liggen op de loer. Voor hen is een inloophuis een
ontmoetingsplek om even op adem te komen en waar aandacht
is voor ieders eigen verhaal. Kerk in Actie steunt diverse
inloophuizen in het hele land, waar mensen terecht kunnen voor
een kopje koffie, een spelletje of een maaltijd. Daarnaast steunt
Kerk in Actie ook het DAK (Door Aandacht Kracht), een netwerk
van 150 beroepskrachten en 5.000 vrĳwilligers in inloophuizen,
buurtcentra en straatpastoraat.
2e inzameling van uw gaven is voor het onderhoudsfonds
Een kerkgemeente moet onderhouden worden, dat geldt zeker
voor de gebouwen. Helpt u mee?
Avondmaal collecte:
De inzameling van uw gaven is voor Het
Rodekruis, oorlog in Syrië

Orde van dienst
Zondag 10 juni 2018; 2e na
Trinitatis; Viering HA
Lied voor de dienst 791: 1, 2, 5 en 6
Stil gebed
Intochtslied:
Psalm 67 : 1,2 en 3
Votum en groet
Klein Gloria
Kyriegebed Gezongen Kyrie 367d (na 3
gebedsintenties)
Kinderlied door Sophia, Nienke en
Rosalyn olv Sabine Dijksterhuis
Zondagsgebed
Gesprek met de kinderen
Samenzang
‘We gaan voor even uit
elkaar’’
Kinderen gaan naar de nevendienst
Schriftlezing
Jesaja 25: 6-12
Samenzang
Lied 858: 1 en 2 door
cantorij, 3 en 4 cantorij en gemeente
Schriftlezing
Handelingen 2: 37-47
Samenzang
Lied 672: 3, 4 en 5
Uitleg
Samenzang
lied 568
Kinderen komen terug
Viering van de Maaltijd van de Heer
Inzameling van de gaven
Na de inzameling van de gaven wordt
de tafel gereed gemaakt.
Cantorij:
De tafel der armen
Tafelgebed
Zingen:
“Heilig, heilig, heilig,
hemelhoog verheven”
Samenzang
Lied 985: 1,2 en 3
Zingen:
“Als wij dan eten van
dit brood”
voorg: Ja, gezegend is Jezus, die
met zijn komst ……………….
Zingen:
“Lam van God” Agnus Dei
Vredesgroet / wens
In gemeenschap delen wij brood en wijn
Dienst van de gebeden
Samenzang
lied 381: 6
Inzameling van de gaven
Slotlied
lied 825: 1, 3 en 5
Zegen

De oorlog in Syrië duurt al 7 jaar. Steden en
dorpen liggen in puin. Gezinnen raakten alles kwijt en verkeren dagelijks in levensgevaar. Miljoenen
mensen zijn daarom op de vlucht, het is de grootste vluchtelingencrisis van onze tijd.
UNHCR coördineert de noodhulp in de regio. Wij zorgen voor:
- Een veilige slaapplaats, eten en schoon drinkwater
- Overlevingspakketten en medische hulp
- Onderwijs in vluchtelingenkampen en hulp bij terugkeer
We kunnen dit niet alleen, alle hulp is hard nodig om ons levensreddende werk te kunnen blijven doen.
Syrische vluchtelingen hebben hulp nodig. Nu nog meer dan ooit.

Bloemengroet
De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet van ons allen en sterkte met het herstel, naar Willy
Zintel, Jacob Marisstraat 26. Ze worden gebracht door Johan Langeraar en Joke Wolvers

Jongerendienst
Vandaag, 10 juni 2018
18.30 uur Hervormde Kerk Hazerswoude-Dorp
Voorganger: Ds. P.L. Smilde / Muziek “El Shaddai”
“Als mijn wieg bij de buren… …”

Vakantie ds Melgers
Van 10 juni tot 2 juli ben ik met vakantie. In deze periode kunt u indien nodig contact opnemen met uw
wijkouderling of onze scriba.

Uit de gemeente,


We mogen weer een nieuw gezin welkom heten:
Jeffrey & Sharon Kastelein - van Randeraad, Jan Lievenslaan 17, 2391 GW Hazerswoude dorp
hebben zich aangemeld. We heten hen van harte welkom en wensen hen een mooie en fijne tijd toe
in onze gemeente.



Mevr. Ella van Dijke wordt steeds zwakker. Zij weet dat ze niet lang meer te leven heeft. Haar
kinderen omringen haar met zorg en liefde. We wensen Ella en allen die haar lief zijn toe dat zij zich
geborgen weten bij de Heer die onze Herder is. Ella verblijft in “Vivaldi”, afdeling Hortensiahof 1,
Brechtzijde 45 in Zoetermeer.



Mevrouw Wil Slappendel, Westeinde 52, is afgelopen woensdag na 8 weken van opnames weer
thuisgekomen. Haar gezondheid is nog steeds heel kwetsbaar. Zodra er ergens een plek is in een
verpleeghuis zal Wil daar tijdelijk worden opgenomen in de hoop dat zij snel kan gaan wonen in het
haar zo vertrouwde Driehof. Wij bidden om kracht en vertrouwen voor haar en haar familie die haar
zo trouw terzijde staat.
Zij bedankt iedereen voor bezoek, bloemen en kaarten. Zij was er heel blij mee.



Mevrouw M. de Gelder, Hazelhof 26, wordt donderdag 14 juni gekatheteriseerd ter voorbereiding op
de operatie waarbij zij een nieuwe hartklep krijgt. Wanneer zij geopereerd zal worden is nog niet
bekend. Wij wensen mevr. de Gelder en haar man van harte Gods nabijheid toe in deze onzekere
tijd.



Dhr. J. Verhorst heeft een weekje in het ziekenhuis gelegen.
Hij heeft een scheurtje in zijn bekken. 7 juni is hij overgeplaatst naar: Zorglocatie Woudsoord
Weteringpad 3 2481 AS Woubrugge
Dhr Verhorst zal een kaartje erg fijn vinden.



Marijke Westerman (Ethiopie/ Westeinde 54) is afgelopen woensdag geopereerd aan haar galblaas.
Gelukkig is de operatie goed gegaan. Wij wensen haar een voorspoedig herstel toe en voor straks
goede weken samen met Erick in Ethiopie

Volgende week zondag 17 Juni 2018, 9.30 uur
Gaat voor: Ds. S. Kurtzahn uit Leiderdorp. Jos Qualm is de organist en Cok Rademaker zal de
kostersdienst verzorgen. Bjorna Wanders is er voor de oppas. De collecten zijn dan bestemd voor Diaconie
en Kerk.

Beachvolleybal
Een hapje, een drankje en een potje volleybal!
Zaterdag 30 juni wordt de tuin van jongerencentrum de Jol omgetoverd tot een echt
beachvolleybalveld! Tijdens deze zomeravond genieten we van een hapje (van de
BBQ) en drankje met alle jongeren uit de gemeente.
Wil je meer actie? Dan kun je deelnemen 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

Eerste bijeenkomst reis Israël Midden Inn goed bezocht
Op zondag 27 mei jl. was er na de dienst een informatiebijeenkomst over de geplande reis naar Israël met
de Midden Inn-groep. Belangstellenden hebben een goede indruk gekregen van de route, de activiteiten en
de accommodaties.
De reis staat voor 30 deelnemers gereserveerd van 1 tot 7 april 2019. Binnenkort moeten we de
reisorganisatie laten weten hoeveel personen er daadwerkelijk mee op reis gaan. Ruim 20 personen
hebben al aangegeven erg geïnteresseerd te zijn, dus we hebben goede hoop dat de reis door kan gaan.
In de Kerkklanken van mei en op de website http://www.pghkorenaar.nl/ staat de gehele reis (incl. reissom)
beschreven.
Voorafgaand aan de reis zullen er 3 bijeenkomsten worden georganiseerd. Ter voorbereiding op de te
bezoeken plaatsen, maar natuurlijk ook voor de voorpret!
We zijn ons ervan bewust dat de term ‘Midden Inn’ niet voor iedereen hetzelfde is. De werkgroep heeft
besloten om een leeftijdsgrens van 60 jaar aan te houden. (Voor andere geïnteresseerden wordt er
waarschijnlijk een reis georganiseerd in 2020)
Voor meer informatie of vragen, de PowerPointpresentatie van de eerste bijeenkomst en/of aanmeldingen
kun je contact opnemen met
Simon Voets 06-51556130 of Martine Timmermans 06-28058305

Bootcamp 8-16 jaar Hazerswoude-Dorp
Jeugdkoor De Toekomst uit Hazerswoude-Dorp organiseert op zaterdag 23 juni een bootcamp dag in de
H.H. Engelbewaarderskerk, Dorpsstraat 248 in Hazerswoude-Dorp. Ben je tussen de 8 en 16 jaar, dan ben
je van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze dag die begint om 11:00 uur en eindigt om 20:00 uur.
Deelname is gratis. Naast de workshop Zang en Beweging door Elles en Susanne van der Willik worden er
's middags nog meer liedjes ingestudeerd. De liedjes (waaronder van A tot Z en Sorry zeggen) kan je thuis
alvast oefenen. Uiteraard is er ook tijd ingeruimd om lekker met elkaar te eten en een spel te spelen. De
dag wordt afgesloten met een concert van 19:00 tot 20:00 uur. De muzikale begeleiding is in handen van
dirigent John Spruijt, Bert en Rick Van der Voort (elektrische gitaar en drums) en Alie Jongenburger op
piano. Inschrijven kan door een mail met je naam en leeftijd te sturen naar Toekomst2017@gmail.com
Voor meer informatie Alie Jongenburger 06-44492942

