GEMEENTEBRIEF

Protestantse Gemeente Hazerswoude
29 juli 2018
Volgnummer 1335

Kopij inleveren/ insturen naar gemeentebrief@pghkorenaar.nl
De kopij dient uiterlijk donderdag om 14:00 uur in ons bezit te zijn!

Orde van dienst
Zesde zondag van de zomer.

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 29 juli 9.30 uur. Goedemorgen allemaal.
Van harte welkom in deze dienst,
Vandaag is ds. Carla Melgers onze voorganger.
Herman Verbree speelt orgel en Hilbrand Zintel is de koster.
Ati de Gelder is er voor de oppas.
Na de dienst is er weer tijd voor ontmoeting onder het genot van
een kop koffie, thee en limonade in de Dobber, de hal of bij mooi
weer buiten op het plein.
Tijdens de schoolvakanties is er geen kindernevendienst!

Collecten

Lied voor de dienst Lied 212
Stil gebed
De gemeente gaat staan
Intochtslied Psalm 95: 1
Groet
Klein Gloria
Kyriegebed met na elke gebedsintentie
Lied 413: 3
Glorialied
Lied 413: 1 en 2
Woorden van Leven Exodus 20:1-17
Samenzang Lied 314
Zondagsgebed
Schriftlezing Romeinen 8: 18-28
Samenzang Lied 686
Preek
Samenzang Lied 695
Dienst van de gebeden
Inzameling van de gaven
Slotlied
Lied 422
Uitzending en zegen

1e 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.
2e inzameling van uw gaven is voor de eigen diaconie

Herhaalde oproep
Nog een keer een oproep om namen voor een ouderling voor wijk 5 in verband met het stoppen wegens
gezondheidsredenen van Leo en Nanny Hassefras als ouderlingen. Wilt u weer meedenken om voor deze
wijk een vervanger te vinden door namen op te geven.
Graag doorgeven aan de scriba: schriftelijk of per @mail.: scriba@pghkorenaar.nl

Volgende week zondag 5 augustus, 9.30 uur
Is ds. Carla Melgers onze voorganger. Ben Kramer speelt orgel en Wim Rademaker is de koster.
De collecten zijn voor Diaconie en onderhoudsfonds. Fia Pels verzorgt de oppas.
Op zondag 12 augustus wordt in de dienst afscheid genomen van Robert Hagendoorn als
ouderling- kerkrentmeester en van Leo en Nanny Hassefras.
Ook zal Janny Bos herbevestigd worden als diaken met een bijzondere opdracht.

Bloemengroet
De bloemen gaan met een hartelijke groet naar Mevr. I. Poot-Dijkshoorn. We wensen haar een spoedig
herstel toe. Ze worden gebracht door Marian Zintel en Anneke van Zanten.

Uit de gemeente
• Dhr. Jan van ‘t Wout, is vorige week woensdag opgenomen in het Alrijne ziekenhuis,
afdeling 430, kamer 15). Op het moment van schrijven is er nog geen diagnose gesteld en vinden er
allerlei onderzoeken plaatst. Wij wensen hem en zijn vrouw van harte Gods liefdevolle nabijheid toe in
deze dagen van zorg en onzekerheid.
• Zondagmiddag, 22 juli kwamen Aafke en Christiaan Knibbe ons een fantastisch bloemstuk
overhandigen in Bennebroek, dat was niet naast de deur!
Wij voelen ons sterk verbonden met de Korenaar en dat is ook nu weer bevestigd.
Het was een fijne middag en wij danken Aafke, Christiaan en medewerkers van de kerk, héél hartelijk
voor deze bijzondere bloemengroet!
Sam en Ans Windhorst

Zangavonden
Onderstaand ziet u het rooster voor de komende zomerzangavonden op woensdagavond:
A.s. woensdag is het in ons eigen kerkgebouw. Misschien stimuleert u dat extra om te komen.
Zing en ontmoet een klein uur.
1 augustus
8 augustus
15 augustus
22 augustus

De Korenaar Dorpsstraat 183, Hazerswoude-Dorp
Bernarduskerk Rijndijk 106, Hazerswoude-Rijndijk
Hervormde Kerk Dorpsstraat 64, Hazerswoude-Dorp
Brugkerk 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.

