GEMEENTEBRIEF

Protestantse Gemeente Hazerswoude
17 juni 2018
Volgnummer 1329

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 17 juni 2018,
Goedemorgen allemaal. Hartelijk welkom in deze dienst
Vandaag is Ds. S. Kurtzahn uit Leiderdorp onze voorganger. Jos
Qualm is de organist en Cok Rademaker zal de kostersdienst
verzorgen. Bjorna Wanders is er voor de oppas.
Na de dienst bent u weer van harte welkom in de Dobber, hal of
buiten voor koffie, thee of limonade.

Collecten 17 mei

Orde van dienst
Zondag 17 juni
Lied voor de dienst: Lied 8 b, 1-4
Welkom door de predikant
Zingen:
Lied 833 (2x)
Votum en groet
Zingen:
Lied 839, 1.2
Drempelgebed en gebed om ontferming
Moment van stilte en bezinning
Meditatief orgelspel
Woord van gloria
Zingen:
Lied 825, 1 – 3
Gebed om verlichting met Gods Geest
De kinderen, kinderlied
Lezing uit Exodus 3, 1-18
Zingen:
Lied 168: 1: voorganger,
2, 3, en 4 allen
Overdenking
Orgelspel
Gebeden, stilte, Onze vader
Zingen:
Lied 806, 1 – 3
Collecte
Zingen:
Lied 802, 1.4.6
Zegen

1e inzameling van uw gaven is voor Makassar Indonesië
Peter en Anne-Marie Dekker werken sinds het begin van 2017 in
Makassar op het eiland Sulawesi in Indonesië. Samen met
studenten en een team van CMA Indonesia gaan zij
ondernemingen opzetten in het gebied ten zuiden van Makassar. Deze ondernemingen zorgen ervoor dat
er bruggen worden gebouwd tussen de christelijke studenten van de Jaffray University, de plaatselijke kerk
en de voornamelijk moslimbevolking in het gebied. Ze zijn door CMA Indonesia gevraagd om te adviseren
bij het ontwikkelen van ondernemingen in de dorpen ten zuiden van Makassar. Deze ondernemingen
moeten een toegevoegde waarde bieden voor de plaatselijke bevolking en zorgen ervoor dat de moeilijke
omstandigheden waaronder mensen leven, verbeteren. Hierdoor zal de kerk meer worden gewaardeerd
door de bevolking en bestaansrecht opbouwen in de omgeving.
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 24 mei 2018, 9.30 uur
Volgende week zal drs. H. van Gosliga uit Hazerswoude-dorp de dienst leiden. Rudo Slappendel bespeelt
het orgel en Hilbrand Zintel is koster. De collecten zijn voor Interkerkelijke commissie voor Doven en
Slechthorenden en Onderhoudsfonds. Esther Karens verzorgt de oppas.

Bloemengroet
De bloemen gaan vandaag naar Jaap en Corrie de Ruiter vanwege hun 60-jarige echtvereniging.
Wij wensen hen nog vele gelukkige en gezonde jaren toe.

Uit de gemeente
Op 9 juni is overleden ons gemeentelid Ella van Dijke, in de leeftijd van 72 jaar. De laatste tijd woonde zij in
Huize Vivaldi in Zoetermeer.
De dankdienst voor haar leven zal worden gehouden op zaterdag 16 juni om 11.00 uur in de Korenaar.

Israëlreis 2020
Omdat is gebleken dat niet alleen ‘’Middeninners’’ graag een reis naar Israël willen maken maar er ook veel
belangstelling is onder oudere gemeenteleden heeft de kerkenraad besloten in 2020 opnieuw een
gemeentereis te organiseren die open staat voor alle gemeenteleden. U hoort hier te zijner tijd meer over.

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

Beachvolleybal
Een hapje, een drankje en een potje volleybal!
Zaterdag 30 juni wordt de tuin van jongerencentrum de Jol omgetoverd tot een echt
beachvolleybal veld! 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: Jongerencentrum 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

