GEMEENTEBRIEF

Protestantse Gemeente Hazerswoude
22 juli 2018
Volgnummer 1334

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 22 juli 9.30 uur.
Goedemorgen allemaal. Van harte welkom in
deze dienst,
Vandaag is ds. C. Ezinga uit Hazerswoude-Rijndijk/Leiden onze
voorganger. Jos Qualm begeleidt ons op het orgel en de koster is
Cok Rademaker. Rita de Gelder verzorgt de oppasdienst.
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.

Orde van dienst
Lied voor de dienst: lied 216:1,2,3 (Dit is
een morgen)
Stil moment
Intochtslied:
Psalm 87:1,2,3,4
Votum en groet
Klein Gloria
Kyriëgebed
Glorialied
Lied 146c:1,3,7
Gebed bij de opening van de Schriften /
Gebed van de zondag
Lezing:
Prediker 9: 1, 7-12
Zingen:
“Lied bij Prediker 9”
(Melodie “Wat de
toekomst brengen moge
Lezing
Lucas 17:20,21
Zingen:
Lied 837:1,4
Preek – thema: “Pluk de dag”
Zingen:
Lied 305:1,2,3
Dankzegging, voorbeden, stil gebed en
een hardop gezamenlijk gebeden Onze
Vader
Collecten
Slotlied:
Lied 687:1,2,3
Zegen

Collecten 22 juli
1e inzameling van uw gaven is voor het Jantien aidsfonds
Het Jantien Aids Project Gambia heeft een voedselprogramma opgezet in Gambia
om de met HIV besmette families van eten te voorzien en verleent financiële steun
aan die families voor (school)opleidingen.
2e inzameling van uw gaven is voor het onderhoudsfonds
Een kerkgemeente moet onderhouden worden, dat geldt zeker voor de gebouwen.
Helpt u mee?

Herhaalde oproep . . .
Een tweede 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.: heleen.polderman@casema.nl

Bloemengroet
De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet van ons allen naar dhr. Sam Windhorst.
Zij worden gebracht door Aafke en Christiaan Knibbe.

Uit de gemeente
Mevr. Ria Schipper-van Dijke is geopereerd aan haar arm. Gelukkig is de operatie goed gegaan maar de
revalidatie zal lang gaan duren. Wij wensen haar van harte sterkte en een voorspoedig herstel toe.

Volgende week zondag 29 Juli 2018, 9.30 uur
Is ds. Carla Melgers onze voorganger. Piet Boon speelt orgel en Hilbrand Zintel is de koster. De collecten
zijn voor Kerk en Diaconie. Ati de Gelder is er voor de oppas.

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.
25 juli
1 augustus
8 augustus
15 augustus
22 augustus

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

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.

BeachVolleybal 30 juni
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

