GEMEENTEBRIEF

Protestantse Gemeente Hazerswoude
8 juli 2018
Volgnummer 1332

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 8 Juli 2018, 9.30 uur.
Van harte welkom in deze dienst.
Vanmorgen is ds. Ds. E. Mandemaker uit Woubrugge onze
voorganger en Jos Qualm bespeelt het orgel.
De koster is Ed de Jong en Sjaan Bos is er voor de oppas.
Na de dienst bent u weer van harte welkom in de Dobber, de hal
of met mooi weer buiten, voor koffie, thee en limonade.

Orde van dienst
Lied voor de dienst Lied 216 :1,2,3
Stilte/bemoediging/groet
Zingen
Lied 67: 1 en 2
Gebed om ontferming
Zingen
Lied 311
Gebed zondag
Kinderlied: Wij gaan voor even uit
elkaar.
1e lezing
Gen 12:1-9
Zingen
Lied 974: 1 en 2
2e lezing
Hebr 11:1-3 en 8-10
Zingen
Lied 974: 3 en 5
Verkondiging
Zingen
Lied 975: 1 en 3
Gebeden
Collecten
Zigen
Slotlied 416
Zegen

8 juli 2018
1e inzameling van uw gaven is voor Diaconaal centrum de
Bakkerij, Leiden
Diaconaal Centrum De Bakkerij is een modern kerkelijk centrum
voor hulp en dienstverlening. De Diaconie Protestantse gemeente Leiden en de RK Diaconie Leiden geven
vanuit de kerken hulp aan ieder die dat nodig heeft, dichtbij en ver weg, voor korte of langere duur. Paul
Brommet is speciaal bedoeld voor dak- en thuislozen in Leiden. Hij is op straat te vinden bij de
hangplekken van dak- en thuislozen en vraagt oprecht “Hoe gaat het met je?” Hij verzorgt kerkdiensten met
iets te eten en te drinken na afloop. Maar verzorgt ook uitvaartdiensten als een passend afscheid voor
mensen uit de doelgroep.
Van harte bij u aanbevolen!
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 15 Juli 2018, 9.30 uur
is onze eigen predikant, ds. Carla Melgers, onze voorganger. Piet Boon zal het orgel bespelen en
Aad van Zanten heeft kostersdienst.
De collecten zijn voor kerk en Diaconie en Annette v.d. Bosch verzorgt de oppas.

Bloemengroet
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar Mevr. J. Bos-Tazelaar.
Ze worden gebracht door Nyncke Wanders en Jan Jongenotter.

Uit de gemeente
Op 31 mei is Tygo geboren, zoontje van Ilonka en Michelle van Zanten – de Wit. Wij feliciteren de beide
mama’s van harte met hun zoon en wensen hen een vreugdevolle tijd toe met elkaar.
Dhr. J. Verhorst verblijft in verzorgingstehuis Woudsoord Woubrugge. Of hij naar huis zal kunnen
terugkeren is nog niet bekend. Wij wensen hem Gods liefdevolle nabijheid toe.
Leo Hassefras is gelukkig weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. Vanwege zijn kwetsbare gezondheid
hebben Leo en Nanny moeten besluiten hun ambt van ouderling neer te leggen. Wij wensen Leo een

voorspoedig herstel toe en hopen van harte dat dat hij en Nanny hun talenten op een andere wijze kunnen
blijven inzetten voor onze gemeente. Ook danken wij hen voor het werk dat zij de afgelopen periode als
ouderling hebben verricht.

De operatie van de kleine Jack, kleinzoon van Willy Zintel is goed gegaan. Ze hebben een gaatje
van 8 mm dicht kunnen maken en zijn hartklep kunnen repareren. Het is nog afwachten of de
hartklep goed gaat werken. We wensen Willy en haar kinderen van harte sterkte in deze
spannende dagen.

