GEMEENTEBRIEF
Kopij inleveren/ insturen naar gemeentebrief@pghkorenaar.nl
De kopij dient uiterlijk donderdag om 14:00 uur in ons bezit te zijn!

Protestantse Gemeente Hazerswoude
5 Augustus 2018
Volgnummer 1336

Orde van dienst
e

7 Zondag van de zomer.

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 5 Augustus Goedemorgen allemaal.
Van harte welkom in deze dienst,
Vandaag is ds. Carla Melgers onze voorganger. Ben Cramer is
vandaag de organist en Wim Rademaker verzorgt de
kosterdienst. Fia Pels is bij 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.
Collecten 5 augustus
1e inzameling van uw gaven is voor de eigen diaconie
2e inzameling van uw gaven is voor het onderhoudsfonds
Een kerkgemeente moet onderhouden worden, dat geldt zeker
voor de gebouwen. Helpt u mee?

Bloemengroet

Lied voor de dienst: lied 793
Stil gebed
Intochtslied
Psalm 23C: 1, 2 en 5
Bemoediging en groet
Klein Gloria
Kyriegebed met na elke gebedsintentie
Zingen
lied 301A
Glorialied
lied 868: 2
Orgelspel
lied 636
Samenzang
lied:783
Zondagsgebed
Schriftlezing
1 Korintiërs 13: 1-3
Samenzang
lied 568A
Schriftlezing
1 Korintiërs 13: 4-7
Orgelspel
Lied 963: 1
Schriftlezing
1 Korintiërs 13: 8-13
Samenzang
lied 568A
Preek
Samenzang
lied 791: 1 (vr); 2 (m);
3 (allen); 4 (vr); 5 (m); 6 (allen)
Dienst van de gebeden
Inzameling van de gaven
Slotlied
lied 425
Uitzending en zegen

De bloemen gaan met een hartelijke groet van ons allen naar Ida van Elburg, Hazerswoude-Rijndijk.
Zij worden gebracht door Anneke de Jong.

Uit de gemeente
 Mevrouw A. Quist-Schieman verhuist naar zorgcentrum Groenhoven, Rozenstraat 21, 2311 XS Leiden.
Vrijdag a.s. hoopt mevrouw Quist 91 jaar te worden. Zij is blij dat haar 2 zoons vlakbij haar wonen in
Leiden en haar dochter Yvonne iedere dag langs rijdt vanuit haar werk.
 Mevr. Ina Poot was blij met de bloemen die zij mocht ontvangen en zij wil haar dank via deze
Gemeentebrief kenbaar maken en laat weten dat het goed met haar gaat. Heel veel dank

Volgende week zondag 12 augustus, 9.30 uur
gaat ds. Carla Melgers voor en is Piet Boon de organist. Ed de Jong zal dan koster zijn.
De collecten zijn voor Kerk in Actie/Zomerzending en Kerk.
Francien van Zanten verzorgt de oppas.
in deze dienst nemen we afscheid van Robert Hagendoorn als ouderling- kerkrentmeester en van Leo en
Nanny Hassefras. Ook zal Janny Bos herbevestigd worden als diaken met een bijzondere opdracht

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

Bernarduskerk Rijndijk 106, Hazerswoude-Rijndijk
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.

