GEMEENTEBRIEF

Protestantse Gemeente Hazerswoude
24 juni 2018
Volgnummer 1330

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 24 juni 2018, 9.30 uur
Goedemorgen allemaal. We heten u/jullie allemaal van harte
welkom.
Vandaag is drs. H.van Gosliga uit Hazerswoude-dorp onze
voorganger. 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.
We ontmoeten elkaar na de dienst bij een kopje koffie, thee of
limonade in de Dobber, hal of buiten

Collecten 24 juni 2018
1e inzameling van uw gaven is voor de Interkerkelijke
commissie “doven en slecht horenden”

Orde van dienst
Zondag 17 juni
Welkom en mededelingen
Intochtslied
Lied 213: 1, 2 en 5
Moment van stilte
Begroeting
Over deze dienst
Muziek Stef Bos
Het lied van Job Nulpunt
Zegen met gezongen amen Gebed om
ontferming met 3x gezongen kyrië, er
zijn 3 intenties
Loflied psalm 8b, let op melodie laatste
couplet!!!!
Gebed bij het opendoen van de Bijbel
Moment met de kinderen en kinderlied
e
1 lezing: psalm 139: 1-18 door lector
Zingen
Lied psalm 139: 1 en 2
Tweede lezing Job 10
Zingen
Lied gezang 29: 1, 3, 5
Overweging
Zingen
Lied 807: 1, 4 en 6
Dank en voorbeden
Stil gebed en Onze Vader
Inzameling van de gaven
Slotlied
Lied 816

Deze organisatie helpt de kerken om te gaan met dove mensen. Want in de kerk zeggen wij: Doven horen
erbij!!!
2e inzameling van uw gaven is voor het onderhoudsfonds
Een kerkgemeente moet onderhouden worden, dat geldt zeker voor de gebouwen. Helpt u mee?

Volgende week zondag 1 juli 2018, 9.30 uur
Volgende week zondag de 1e juli gaat Mw. M.Gehrels uit Amsterdam voor in de dienst. Het orgel wordt
bespeeld door Piet Boon. Wim Rademaker is koster en Daisy Hoogendoorn is er voor de oppas.
De collecten zijn voor PKN/Jeugdwerk en Diaconie.

Bloemengroet
De bloemen gaan met een hartelijke groet van ons allen naar Marien Slappendel in de Driehof.
Zij worden gebracht door Eline Wessels en Martha Rademaker

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 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

