GEMEENTEBRIEF

Protestantse Gemeente Hazerswoude
30 september 2018
Volgnummer 1344

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

30 september 2018, Goedemorgen allemaal. Van
harte welkom in deze dienst.
Onze voorganger is vandaag ds. P. Wilschut uit Alphen ad Rijn (ds.
H. Viegen heeft door ziekte moeten afzeggen) Herman Verbree
speelt orgel en Hilbrand Zintel neemt de kostersdienst waar, Bjorna
Wanders is er voor de oppas.
Na de dienst ontmoeten we elkaar in de Dobber of de hal waar de
koffie, thee en/of limonade weer klaar staat.
Collecten 30 september 2018
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

Orde van dienst
Lied voor de dienst: God van onze
toekomst:
Lied naar aanleiding van het gebed
van Fokke Wouda,rk. jongvolwassene
tekst:P.Wilschut
Melodie: lied 601:Licht dat ons
aanstoot in de morgen.
Predikant wordt opgeleid. De
gemeente blijft zitten
Stil moment
De gemeente gaat staan
Intochtslied:
ps.29:1,2
Votum en groet
zingen:klein gloria (lied 195)
smeekgebed,afgewisseld met lied 16b
(alleen de Nederlandse tekst)
zingen
lied 906:1,2
gebed
kindernevendienst:gesprek
kinderlied zingen:
lezen:gen.8:20-22 en 9:8-17 (lector)
zingen:
lied 603
lezen:
Joh.17:14-26
zingen
:lied 968:2
preek
zingen:
lied 837:1,3
de kinderen komen terug
dankzegging en voorbeden (met Onze
Vader
collectes
zingen:
lied 755
Heenzending en zegen

Bloemengroet
De bloemen gaan met een hartelijke groet en beterschapswens van ons allen naar mevr. J. de GelderZandstra.
Zij worden gebracht door Anneke de Jong en Martha Rademaker.

Volgende week zondag 7 Oktober 9.30 uur
gaat voor ds. P.M. Sonnenberg uit Alphen ad Rijn. De organist is Piet Boon en Aad van Zanten is koster.
Guido/Mariska van Zanten verzorgen de oppas.
De collecten zijn voor PKN/Israelzondag en Onderhoudsfonds.

Peuter- en kleuterdienst: Help je mee?
Kom jij ook? Komt u ook?
Op 14 oktober a.s. is er een peuter- en kleuterdienst van 16.00 - 16.30 uur in de Korenaar.
Alle kinderen van 0 t/m 6 jaar zijn samen met hun ouders, broer(s), zus(sen), opa's en oma's, de buurvrouw
en iedereen die zin heeft om mee te gaan, van harte welkom. We gaan luisteren naar het verhaal van 'De
goede Samaritaan', zingen liedjes, maken muziek en drinken en knutselen iets na de dienst. Kom jij ook?
En neem je een muziekinstrument en kussen mee?
Het lijkt ons leuk om jou/u 14 oktober te zien!

Informatiebijeenkomst Israëlreis
(1-7 april 2019)
dinsdag 2 oktober van 19.00 tot 21.00 uur in De Dobber

Alle belangstellenden van harte welkom!

Informatiebijeenkomst ‘Weg van Leven’
woensdag 3 oktober van 19.00 tot 21.00 uur in De Dobber
Persoonlijke geloofsverdieping en gezamenlijk geloofsgesprek
Over jouw innerlijke weg in het concrete leven van alledag, met zijn vreugde en verdriet,
verwondering en ontreddering, vinden en verliezen, weten en twijfelen, slagen en falen,
verbondenheid en eenzaamheid.
De zeven avonden (16 oktober, 13 november, 12 december, 8 januari, 29 januari, 26 februari, 9 april) hebben
achtereenvolgens de thema’s: Genade, Verlangen, Overgave, Vrucht dragen, Volharden,
Liefhebben, Dankbaarheid
Als u/jij meer wilt weten over de inhoud van de avonden bent u/ ben jij van harte welkom op de
informatiebijeenkomst. Deze bijeenkomst is bedoeld er iets van te proeven en te beslissen of je
mee wilt doen

