GEMEENTEBRIEF

Protestantse Gemeente Hazerswoude
2 september 2018
Volgnummer 1340

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

2 september 2018, 9.30 uur.
Goedemorgen allemaal. Van harte welkom in deze dienst,
waarin voorgaat Murielle van Diepen uit Gouda.
Jos Qualm is organist en Aad van Zanten verzorgt de
kostersdienst. Lily Hoogendoorn is bij de oppas.
Na de dienst ontmoeten we elkaar weer bij het koffie/theedrinken
in de Dobber, de hal of bij mooi weer buiten op het plein. U bent
van harte welkom om daaraan deel te nemen.

Collecten 12 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.

Orde van dienst
Orgelspel
Lied voor de dienst: Lied: 710d (2x)
Stil moment
Intochtslied:
Lied: 23c
Groet / Klein Gloria
Kyrie afgewisseld met gezongen
acclamatie
Glorialied
Lied: 305
Gebed van de zondag
Gesprek met de kinderen
Zingen
het “kinderlied”
Schriftlezing(en): Marcus 8: 1-26. lector
Zingen:
Lied: 377: 1,2,3,4,6
Overdenking
Luisteren naar Anthem van Leonard
Cohen
De kinderen komen onder het naspel
terug in de kerk
In memoriam – Mw. Nanny Vrolijk
Zingen
Lied: 487 (LB 1973):
verzen 1 en 2 door de cantorij, 3 allen.
Dankzegging en voorbeden, stil gebed
en Onze Vader
Lied 900 (de cantorij zingt dit lied 3x.
Collecten
Slotlied:
Lied: 704
Zegen

2e inzameling van uw gaven is voor

Kerk in actie, aardbeving Lombok
Na de eerste aardbeving op Lombok was er vooral gebrek aan hygiënepakketten. Na de tweede beving
van zondag, die veel zwaarder was en meer impact had, is er eigenlijk een tekort aan alles op het
Indonesische eiland. Zover nu bekend zijn er 98 doden en veel anderen zijn gewond of dakloos geraakt.
Via een lokale partner biedt Kerk in Actie eerste hulp door middel van gezondheidschecks, wasmiddelen en
drinkwater.
In het rampgebied zijn duizenden mensen dakloos. Vooral arme bewoners van het eiland, van wie de
huizen niet stevig gebouwd waren, zijn nu alles kwijt. De partners van Kerk in Actie zetten zich volop in
voor slaapplekken, dekens en zeilen om onder te slapen. Daarnaast bieden we medicatie, eten, drinken en
zeep. Daarbij wordt al eerste gekeken naar de meest kwetsbaren, vrouwen en meisjes, kinderen jonger
dan vijf jaar, ouderen en mensen met een handicap.
Steun de slachtoffers op Lombok
Helpt u mee om de getroffenen op Lombok eerste hulp te verlenen? Maak dan uw bijdrage over op NL 89
ABNA 0457 457 457 onder vermelding van 'Slachtoffers Lombok’. Hartelijk dank!

Volgende week zondag 9 september 9.30 uur
Volgende week zondag 9 september 2018 gaat voor ds. Carla Melgers.
Dan is het Kerk en schooldienst en is Jos Qualm de organist. Koster zal Ed de Jong zijn en de collecten
zijn dan voor PKN/Jeugdwerk en Diaconie.

.

Bloemengroet
De bloemen gaan deze week met een hartelijke groet en beterschapswens naar Jan en Bep van ’t Wout.

Uit de gemeente
- Zaterdag 25 augustus is Nanny Vrolijk-Bosman zeer plotseling overleden zoals vorige week zondag
bekend is gemaakt. De dankdienst voor haar leven heeft plaatsgehad op donderdag 30 augustus. Vandaag
wordt ze in de dienst herdacht. We wensen haar kinderen en kleinkinderen Gods steun en kracht toe in de
komende tijd. Het verlies voor hen is groot. Als gemeentelid, wijkmedewerkster en lid van de cantorij zullen
we haar missen. Ze genoot van de contacten in de gemeente en was een zeer trouw lid.
- Het alleen zijn voorbij…….
25 augustus is overleden mevrouw Adriana Quist-Schieman. Kort geleden is ze verhuisd van de Hazelhof
naar zorgcentrum Groenhof in Leiden. Na een val brak ze haar heup en ten gevolge daarvan is ze
overleden. Ze is 91 jaar oud geworden.
De crematieplechtigheid heeft in besloten kring plaats gevonden.

Petrus Vertelt… op 13 september in Zoetermeer
Verhalen doen iets met je. Ze laten je lachen of ontroeren juist. Ze inspireren, bemoedigen of geven nieuwe
inzichten. Door verhalen ontdek je meer over geloof, hoop en liefde. Daarom is er Petrus Vertelt…
Bij Petrus Vertelt… delen mensen een waargebeurd verhaal uit hun eigen leven. De vertellers hebben
verschillende achtergronden en vaak geen podiumervaring. Tussen de verhalen door is er muziek en na
afloop een gezellige borrel.
Op donderdagavond 13 september 2018 is Petrus Vertelt… in Zoetermeer. Locatie: Ichthuskerk
(Chagallzaal), Parkdreef 258. Aanvang: 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur.
Petrus Vertelt… is een initiatief van de Protestantse Kerk in Nederland, uitgever van het nieuwe magazine
Petrus. De vertelavonden worden vier keer per jaar op verschillende plaatsen in Nederland georganiseerd.
Kijk voor meer informatie en aanmelden op www.protestantsekerk.nl/petrusvertelt
Welkom bij Petrus Vertelt…!

Storingen beamerlaptop
Afgelopen zondag waren er 2 storingen in de software van onze beamerlaptop. Heel vervelend voor
iedereen.
Het is altijd lastig om de oorzaak vast te stellen door de vele wijzigingen in Windows en het gebruik van de
liedteksten uit het Liedboek online. Sindsdien zijn we gedwongen “foto’s” van Liedboekpagina’s met
PowerPoint in ons programma te laden. Die werkwijze belast het werkgeheugen veel meer dan de “ blauwe
plaatjes” zonder notenbalken. Afgelopen zondag is er bovendien bovengemiddeld veel gezongen.
De laptop is nu meer dan 8 jaar oud en sinds 2016 afgeschreven. De vervanging is begroot. Het kleine
werkgeheugen stamt nog uit een tijd toen dat veel minder werd belast. Door tussentijdse herstart is het
weer gelukt verder te gaan. Het team gaat nu toch op zoek naar een nieuwe laptop.

Israëlreis Midden-Inn
1 – 7 april 2019
stand van zaken

Tijdens de informatiebijeenkomst van de Israëlreis bleek dat er zo’n 24 midden-inners (30 tot 60
jarigen) zijn die interesse hebben om mee te gaan.
Het ziet er dus naar uit dat de reis door kan gaan!
Graag willen we alle midden-inners die zin hebben om mee te gaan vragen zich aan te melden via
deze website:
https://www.drietour.nl/melgers
Dit verplicht nog tot niets; er hoeft ook nog niets betaald te worden, maar door het inschrijven
blijven wij op de hoogte wie serieus van plan is om mee te gaan. En ook ben je verzekerd van een
plekje (wie het eerst komt, wie…)
Vanaf 15 november is je inschrijving definitief. Vanaf deze datum zullen we je informeren over de
verdere gang van zaken.
Noteer alvast de informatiebijeenkomsten in je agenda:
2 oktober, 18 december en 12 maart, (van 19.00 tot 21.00 uur in De Dobber)

Martine Timmermans, Simons Voets en Carla Melgers

