GEMEENTEBRIEF

Protestantse Gemeente Hazerswoude
12 augustus 2018
Volgnummer 1337

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 12 augustus.
Goedemorgen allemaal. Van harte welkom in deze
dienst,
waarin afscheid wordt genomen van Robert Hagendoorn als
ouderling-kerkrentmeester en van Nanny en Leo Hassefras. Janny
Bos-Leenheer wordt herbevestigd in haar functie van diaken met
een bijzondere opdracht.,
In deze dienst is ds. Carla Melgers onze voorganger.
We worden door Piet Boon begeleidt op het orgel en Ed de Jong
is koster. Francien van Zanten is er voor de oppas.
Na de dienst ontmoeten we elkaar bij de koffie, thee of limonade
in de Dobber, de hal of bij mooi weer buiten op het plein.
Tijdens de schoolvakanties is er geen kindernevendienst.

Orde van dienst
Zondag 12 augustus 2018.
e
8 van de zomer;
Lied voor de dienst lied 276
Stil gebed
De gemeente gaat staan
Intochtslied
Lied 833 (Nederlands; 3
maal)
Groet
Klein Gloria
Kyriegebed
Glorialied
Lied: 608: 1
Samenzang Lied: 672: 1, 2 en 6
Zondagsgebed
“Kinderlied” Lied 288
Schriftlezing 1 Korintiërs 12: 12-14
(lector)
Samenzang Lied686: 1
Schriftlezing 1 Korintiërs 12: 15-27
Samenzang Lied 686: 2
Preek
Samenzang Lied 970: 1, 3 en 5
Heleen Polderman speelt: “Cantilena van
J. Rheinberger”
Afscheid van aftredende ambtsdragers
Samenzang Lied 807: 1,2 en 5
Leo draagt een gedicht voor
Gelofte en verbintenis van de
ambtsdrager die haar dienst zal
voortzetten
Samenzang Lied 978
Janny en Piet vertellen aan de hand van
foto’s over hun werk in het LUMC
Dienst van de gebeden
Inzameling van de gaven
Slotlied
Lied 416
Uitzending en zegen

Collecten 12 augustus
1e inzameling van uw gaven is voor Kerk in Actie,
zomerzending
In Kameroen worden gehandicapte kinderen vaak uit schaamte
thuis gehouden. Ze krijgen daardoor geen onderwijs. De school
Fedeme biedt dove kinderen en kinderen met een verstandelijke
handicap onderwijs en gedragstherapie. Op deze school in de
stad Douala, in Zuid-Kameroen, leren kinderen naar vermogen
eenvoudige praktische vaardigheden aan, zoals knutsel- en
handarbeid en sociale vaardigheden. Oudere kinderen krijgen
vakonderwijs en leren bijvoorbeeld naaien, houtbewerking of teenslippers maken. De bovenverdieping is
ingericht als nachtopvang voor leerlingen die van ver komen. Fedeme adviseert ook ouders en verzorgers
hoe ze het beste met hun kinderen kunnen omgaan. Collecteer mee, zodat ook dit jaar vijftig verstandelijk
gehandicapte en twintig dove kinderen passend onderwijs krijgen.
2e 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.

Bloemengroet
De bloemen gaan met een hartelijke groet en beterschapswens van ons allen naar Andries Dorsman. Zij
worden gebracht door Johan Langelaar en Gerrie de Wit.

Volgende week zondag 19 Augustus 9.30 uur
Volgende week zondag 19 augustus gaat voor ds. A. Molenaar uit Lisse en bespeelt Leo van Veen het
orgel. Cok Rademaker is dan koster. De collecten zijn voor Kerk en Diaconie. De oppas is in handen van
Astrid de Ruiter.

Uit de gemeente
Anneke van Zanten heeft haar middenvoetsbeentjes gebroken. Zij is geopereerd en heeft haar been nu in ’t
gips. Dit gaat wel even duren.
We wensen Arend en Anneke veel sterkte !!
Tot mijn grote verrassing was het prachtige bloemstuk van de kerk voor mij bestemd. Ik ben daar heel blij
mee. Het heeft mijn gevoel van er bij te horen versterkt. Hartelijk dank.
Ida van Elburg.

Zangavonden
Onderstaand ziet u het rooster voor de komende zomerzangavonden op woensdagavond:
Zing en ontmoet een klein uur.
15 augustus
22 augustus

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.

Nieuws van de RAS eetgroep
Eind 2004 zijn wij begonnen met onze maandelijkse diners. De RAS is bedoeld voor hen die een keer wil
genieten van een goed verzorgde 3 gangenmaaltijd, een goed gesprek onderling en bovenal steun wil
geven aan een goed doel. Eind juni bereikten we een mijlpaal want toen is het 150e RAS diner georganiseerd.
Wij kijken terug op bijna 14 jaar gezelligheid, culinaire hoogtepunten, tevreden gasten en dankbare
projecten die we in de loop van de tijd steunden.
U kent het concept; de opbrengst van het diner gaat naar een goed doel. Een doel dat we bepalen uit onze
directe omgeving of een kleinschalige organisatie die we kennen en waarvan we regelmatig terugkoppeling
krijgen waar onze bijdrage aan wordt besteed.
Eind augustus (vrijdag 31e) gaan wij weer aan de slag met maaltijd nr. 151, er zijn nog enkele plaatsen vrij
maar wees er snel bij!!
Hartelijke groet Wim Vreeke, namens het hele RAS team

