GEMEENTEBRIEF

Protestantse Gemeente Hazerswoude
15 juli 2018
Volgnummer 1333

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
15 juli 9.30 uur. Goedemorgen allemaal. Van harte welkom in
deze dienst,
waarin vandaag onze eigen predikant, ds. Carla Melgers,
voorgaat. Piet Boon zal het orgel bespelen en Aad van Zanten
heeft kostersdienst. Er is oppasdienst voor de kleintjes.
Tijdens de schoolvakanties is er geen kindernevendienst.
We ontmoeten elkaar na de dienst voor koffie, thee en/of
limonade in de hal, Dobber of bij mooi weer buiten op het plein.
15 juli collecten
1e inzameling van uw gaven is voor de kerk

Orde van dienst
Zondag 15 juli, vierde van de zomer
Lied voor de dienst Lied 218
Stil gebed
De gemeente gaat staan
Intochtslied
Psalm 84: 1 en 3
Groet
Klein Gloria
Kyriegebed
Glorialied ‘’Cantate’ (Alles wordt nieuw),
Zondagsgebed
Schriftlezing Romeinen 8: 5-17
Samenzang:
Lied 611
Preek
Samenzang
Lied 886
In memoriam Johanna Petronella van
den Bosch-Grootendorst
Wij zingen ter nagedachtenis ‘’U zij de
glorie’’
Dienst van de gebeden
Inzameling van de gaven
Zingen:
Lied 686
Uitzending en zegen

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

Volgende week zondag 22 Juli 2018, 9.30 uur
Volgende week zondag 22 juli is ds. C. Ezinga uit Hazerswoude-Rijndijk/Leiden onze voorganger. Jos
Qualm is organist en de koster is Cok Rademaker. De collecten zullen zijn voor Diaconie en
Onderhoudsfonds. Rita de Gelder verzorgt de oppasdienst.

Donderdagmiddag 19 Juli om 15.00 uur
Viering Heilig Avondmaal in de Driehof.
Voorganger en organist Hervormde Gemeente.

Uit de gemeente
>Dhr. J. Jansen en mevrouw E.C.M. van der Haas hebben aangegeven dat zij , na een tijd elders te
hebben gewoond, weer lid willen worden van onze gemeente. We heten hen van harte welkom en hopen
dat ze zich weer snel thuis voelen bij ons.
>Dhr J.v.d.Bosch bedankt voor de mooie bloemen en het fijne bezoek dat er voor hem was op
zondag 1 juli. Dank en groet aan u allen.
>In verband met het stoppen wegens gezondheidsredenen van Leo en Nanny Hassefras als ouderlingen is
er een vacature ontstaan voor wijk 5. Wilt u weer meedenken om voor deze wijk een ouderling te vinden
door namen op te geven. Graag doorgeven aan de scriba: schriftelijk of per @mail. :
heleen.polderman@casema.nl

Bloemengroet
De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet van ons allen, en de wens voor een voorspoedig
herstel, naar Ria Schipper Zij worden gebracht door Johan Langeraar en Ali van Amsterdam.

Zomerzangavonden
Zing en ontmoet een klein uur
Op woensdagavond….
De komende woensdagavonden zijn er weer zomerzangavonden. De eerste avond is niet tijdig vermeld.
Hopelijk heeft u de aankondigingen in het dorp en op de website wel op tijd gezien. Onderstaand ziet u het
hele rooster voor de komende woensdagavonden.
18 juli
25 juli
1 augustus
8 augustus
15 augustus
22 augustus

- Ontmoetingskerk
- De Hoeksteen
- De Korenaar
– Bernarduskerk
- Hervormde Kerk
– Brugkerk

Dorpsstraat 15, Koudekerk aan den Rijn
Dr. A.Schweitzerlaan 2, Benthuizen
Dorpsstraat 183, Hazerswoude-Dorp
Rijndijk 106, Hazerswoude-Rijndijk
Dorpsstraat 64, Hazerswoude-Dorp
Dorpsstraat 53, Koudekerk aan den Rijn

Aanvang: 19.00 uur - Na afloop koffie/thee
U bent weer van harte welkom op deze mooie en muzikale avonden. Altijd een moment van ontmoeten en
samen genieten van zingen en luisteren naar muziek.

