GEMEENTEBRIEF

Protestantse Gemeente Hazerswoude
19 augustus 2018
Volgnummer 1338

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 19 augustus.
Goedemorgen allemaal. Van harte welkom in
deze dienst,
waarin voorgaat ds. A. Moolenaar uit Lisse en Leon van Veen het
orgel bespeelt. Cok Rademaker is koster. Astrid de Ruiter is bij de
oppas.
Na de dienst bent u weer van harte welkom bij het
koffie/theedrinken in de Dobber, de hal of bij mooi weer buiten op
het plein.
"Tijdens de zomervakantie van de scholen is er geen
kindernevendienst. Op zondag 2 September pakken we de draad
weer op."

Orde van dienst
Zondag 19 augustus 2018.
Lied voor de dienst: Lied 303: 1,2,3
Welkom door ouderling.
Intochtslied:
Psalm 92: 1,2
Stil gebed
Votum en groet
Klein Gloria
Gebed voor de nood in de wereld,
beantwoord met het
Zingen van
Glorialied 286: 1,2,3
Gebed bij de opening van de Schriften
Schriftlezing: 2 Koningen 4: 8 t/m 30
Zingen:
Lied 942: 1 en 3
Schriftlezing: Mattheüs 5: 14 t/m 16,
Efeziërs 6: 18 t/m 20
Zingen:
Lied 512: 1,2,3,4,5
Verkondiging
Zingen:
Lied 838: 1 en 2
Dankzegging en voorbeden
Collecten
Slotlied:
lied 422: 1,2,3
Uitzending en zegen

Collecten 19 augustus
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

Bloemengroet
De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet van ons allen naar mevr. Gė Hoogendoorn, Na een
vervelende val in februari, had zij veel last van lichamelijke klachten, gelukkig gaat het inmiddels weer een
stuk beter met haar. We hopen dat zij snel weer helemaal herstelt zal zijn.
Ze worden gebracht door Tiemen en Eline Wessels.

Uit de gemeente
 Mevrouw Nienke Windemuller heeft (bij Groningen) een flinke aanrijding gehad. Haar auto was totalloss. Met haar is het gelukkig redelijk goed afgelopen. Nienke is thuis en realiseert zich hoeveel geluk
ze heeft gehad. Wij wensen haar een goed herstel toe en hopen dat ze geen blijvende angst overhoudt
bij het auto rijden

Volgende week zondag 26 Augustus 9.30 uur
is onze voorganger mevr. Els Klok uit Gouda (in Kerkklanken stond ds. Carla Melgers vermeld, maar dit is
veranderd). Herman Verbree begeleidt ons op het orgel. Hilbrand Zintel is dan koster en Suus Vreeke
verzorgt de oppasdienst. De collecten zijn voor Diaconie en Onderhoudsfonds.

Zangavonden
A.s. woensdag is alweer de laatste zangavond van deze zomer.

Zing en ontmoet een klein uur.
22 augustus – 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.

Privacy
Het zal u niet ontgaan zijn. Van diverse organisaties heeft u informatie ontvangen over het privacy beleid,
zoals dat vanaf 25 mei 2018 van kracht is. Ook voor kerken, en dus ook voor ‘De Korenaar’ is dit van
toepassing.
Als kerk leggen we allerlei informatie van u vast, om onze activiteiten te kunnen organiseren. Denk hierbij
aan uw adres, om het kerkblad te kunnen rondbrengen, uw gift aan de kerk als het over de vaste vrijwillige
bijdrage gaat.
Dat blijven we doen, en we nemen daarbij uw privacy in acht. We gebruiken uw gegevens alleen voor het
doel waarvoor u ze hebt opgegeven. We gaan behoedzaam met uw gegevens om, we spelen uw gegevens
niet ongeoorloofd door aan derden, en publiceren uw gegevens niet, als u daarvoor geen toestemming
geeft.
Op dit moment wijzigt er weinig in het handelen van ‘De Korenaar’, naar aanleiding van de privacy wet. Wel
heeft de kerkenraad besloten om in het jaarboekje niet meer de volledige ledenlijst op te nemen.
Voor geïnteresseerden is het beleidsdocument zoals vastgesteld door de kerkenraad op te vragen bij de
scriba. Op de website staat een Privacyverklaring, gebaseerd op het model dat deze zomer is uitgegeven
door PKN Utrecht.
Christiaan Knibbe
Coördinator gegevens bescherming

