GEMEENTEBRIEF

Protestantse Gemeente Hazerswoude
16 september 2018
Volgnummer 1342

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

Gemeentezondag/Startzondag
Vandaag is het zover! We gaan een nieuw seizoen in waarbij
allerlei kerkelijke activiteiten worden ontwikkeld.
Een feestelijk begin daarvan is inmiddels een goede gewoonte
geworden. We hopen dan ook dat u, jij na de kerkdienst geen
afspraken hebt gepland maar tijd hebt vrijgemaakt om met elkaar
als gemeente deze dag te vieren!

16 september 2018, 9.30 uur.
Goedemorgen allemaal. Van harte welkom in deze
dienst
Ds. Carla Melgers is vandaag onze voorganger.
Organist is Piet Boon en Wim Rademaker is vandaag de koster.
Yvonne van Zanten verzorgt de oppas.
Na de dienst bent u weer van harte welkom in de Dobber of de
hal voor een kop koffie, thee of limonade en erna start het
programma waar u straks meer van zult horen.

Collecten 16 september

Orde van dienst
Zondag 16 september
Startzondag
Lied voor de dienst ‘’Morning has
broken’’ van Cat Stevens
Stil gebed
De gemeente gaat staan
We zingen
Psalm 33: 1 en 8
Bemoediging/Groet
Sophia, Nienke en Rosalyn zingen
‘’Mijn God is zo groot’’ (muzikale
begeleiding door Sabine en Rosalyn)
Kyriegebed
Glorialied “Kom en prijs” Opwekking 432
Zondagsgebed
Wij zingen ‘’lees je Bijbel, bid elke dag’
afgewisseld met lied 316, het woord dat
u ten leven riep’’
Zingen
Lied 316: 1
Schriftlezing
Psalm 33: 1 tot 3
Samenzang ’daar ruist langs de wolken’’
Schriftlezing Genesis 1: 1 tot 5 (Carla)
en 20 tot 27
Samenzang 117 d ‘’Laudate dominum”
(3 x)
Overdenking
We zingen “Komt laat ons zingen
vandaag” (Kinderopwekking 142)
Marianne, Lydia en Sophia (oma,
dochter, kleindochter) zingen ‘’Ik zou wel
eens willen weten’’ van Jules de Korte.
Dienst van de gebeden
Inzameling van de gaven
Marianne en Sophia zingen Dit is de dag
Slotlied ‘’Samen in de naam van Jezus’’,
Zegen

PKN/Vredesweek en Diaconie.
1e inzameling van uw gaven is voor PKN/Vredesweek.
Op de 16e september is het Vredeszondag en is de collecte
bestemd voor het vredeswerk van Kerk in Actie en PAX, die zich namens de Protestantse Kerk in
Nederland inzetten voor vrede. We zoeken naar verbinding en solidariteit tussen de verschillende
generaties, om van elkaar te leren, elkaar te bemoedigen en samen te werken aan vrede. Kerk in Actie
steunt in de Oekraïne partner “Spirit and letter” die groepen jongeren traint in het vreedzaam
communiceren. In Nederland is er steun voor De Vrolijkheid die in AZC’s met ouder-kindprojecten
familiebanden en goede communicatie tussen ouders en kinderen bevordert. In Srebrenica biedt het
programma “Dealing with the past”van PAX-slachtoffers van de oorlog de mogelijkheid om hun verhalen te
vertellen en daardoor emoties te verwerken.
2e inzameling van uw gaven is voor Makom Ma Wouri, Kameroen.
De stichting heeft ten doel het verzorgen van humanitaire hulp, eerste levensbehoefte en scholing in het
algemeen ten behoeve van mensen en met name weeskinderen, gehandicapten en slachtoffers van het
HIV-virus in Kameroen en dan in het bijzonder in de regio van het stadje Bafia.
De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
- Het inzamelen, vervoeren en distribueren van hulpgoederen.
-

Het verwerven van fondsen om de doelstelling te kunnen realiseren.

Volgende week zondag 23 september 9.30 uur
Volgende week zondag 23 september 2018 gaat voor ds. P. Masmeijer uit Zegveld. Herman Verbree
begeleidt ons op het orgel, Cok Rademaker zal de kostersdienst doen en Daisy Hoogendoorn is er voor de
oppas. De collecten zijn dan voor Diaconie en Kerk.

Bloemengroet
De bloemen gaan deze week met een hartelijke groet van ons allen naar Wil Slappendel.

