GEMEENTEBRIEF

Protestantse Gemeente Hazerswoude
9 september 2018
Volgnummer 1341

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

Orde van dienst
e

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

9 september 2018, 9.30 uur.
Goedemorgen allemaal. Van harte welkom in deze
kerk- en schooldienst,
waarin voorgaat ds. Carla Melgers. Organist is Jos Qualm en Ed
de Jong is vandaag de koster. Noor Knibbe is er voor de oppas.
Na de dienst bent u weer van harte welkom in de Dobber of de
hal voor een kop koffie, thee of limonade.

9 september 20018; 12 van de zomer;
Kerk en Schooldienst

Ontmoetingen
Lied voor de dienst 288
Stil gebed
De gemeente gaat staan
Intochtslied: Psalm 150
Bemoediging en groet
Klein Gloria
Kyriegebed
Glorialied
839: 1, 2, 3
Zingen:
Kompas voor je leven:
“De Tien Woorden”
We zingen: ELB 262 (2x)
“Uw woord is een lamp voor mijn voet”
Schriftlezing: Johannes 4: 1-15
(vertaling: Bijbel in gewone taal)
Zingen:
lied 981
Kinderen vertellen over hun
vakantieontmoetingen
Zingen:
ELB 421
Preek:
‘’Ontmoetingen’’
Zingen:
ELB 398
Dienst van de gebeden
Inzameling van de gaven
Slotlied:
ELB 456: 1
Uitzending en zegen

Collecten 9 september
1e inzameling van uw gaven is voor PKN/Jeugdwerk
Inspirerende activiteiten voor elke jeugdgroep Voor jeugdleiders
is het telkens weer een grote uitdaging om inspirerende en
aantrekkelijke activiteiten te organiseren voor kinderen en
jongeren. Goede materialen en werkvormen zijn daarbij van het
grootste belang. Dat is wat JOP, Jong Protestant, aanbiedt! Via
de website jop.nl zĳn honderden materialen en ideeën direct en
gratis toegankelĳk. Daarnaast zijn er de interactieve spelen
Sirkelslag en PaasChallenge. Jeugdwerkers worden ook
ondersteund met trainingen op het gebied van catechese, communicatie, geloofsopvoeding en
kindernevendienst.
2e inzameling van uw gaven is voor het onderhoudsfonds

Bloemengroet
De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet van ons allen naar dhr. J. Verhorst in de Driehof. Ze
worden gebracht door Meinte Vierstra en Willy Zintel.

Uit de gemeente
Dhr. Jaap Verhorst is weer terug in Hazerswoude. Hij woont nu in De Driehof.
Vorige week zat hij alweer op zijn vaste plaats in De Korenaar. We hopen dat hij snel kan wennen in zijn
nieuwe kamer.
Een goede tijd toegewenst mijnheer Verhorst.
Medewerkers van wijk 4.

Volgende week zondag 16 september 2018, onze startzondag,
gaat voor ds. Carla Melgers. Piet Boon begeleidt ons op het orgel, Wim Rademaker is koster en Yvonne
van Zanten is bij de oppas. De collecten zijn voor PKN/Vredesweek en Diaconie.
Meer gegevens over de startzondag kunt u lezen in Kerkklanken van september. Het wordt een feestelijke
dag met als thema: Kerkproeverij, proeven van verschillende muziekstijlen/generaties, spelen en eten.

Rectificatie
In Kerkklanken stond als datum voor de Informatiebijeenkomst ‘Weg van Leven’ dinsdag 3 oktober. Dat
moet zijn woensdag 3 oktober van 19.00 tot 21.00 uur in De Dobber

Jeugdclubs
Hallo allemaal,
Nog even en dan beginnen de clubs bij de Hervormde gemeente weer. De club is voor iedereen vanaf
groep 3 t/m de 2e klas van het voorgezet onderwijs! Kom jij ook gezellig met je vrienden en vriendinnen?
Op de club lezen we uit de Bijbel en doen we leuke dingen, zoals: knutselen, creatief bezig zijn of het doen
van een spel. Kortom voor ieder wat wils!
De clubs beginnen in de week van 17 september en zijn in de clubzaal van De Regenboog, Raadhuisplein
7. Hieronder vind je de clubtijden van jouw club.
De woelige stal: Meisjesclub groep 3/4. Maandagmiddag van 14.45u tot 16.00u.
De Schaapskooi: Jongensclub groep 3/4. Maandagmiddag van 14.45u tot 16.00u.
De Bijenkorf:
Meisjesclub groep 5/6. Donderdagavond van 18.45u tot 20.00u.
De Kameleon:
Jongensclub groep 5/6. Dinsdagavond van 18.45u tot 20.00u.
De jonge arend: Jongensclub groep 7/8. Woensdagavond van 18.45u tot 20.00u.
De Rank:
Meisjesclub groep 7/8. Maandagavond van 18.45u tot 20.00u.
Spirit:
Jongens- en meisjesclub klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs:
Vrijdagavond van 19.30u tot 21.00u. Aansluitend is tot 22.00u. de Jol open.
Voordat de clubs van start gaan is er zaterdag 15 september een startmiddag voor iedereen in de leeftijd
van 4 t/m 16 jaar om met elkaar het winterseizoen van de kerk te openen. Deze middag begint om
13.30uur tot ongeveer 17.30 uur. Zie de flyer voor meer informatie! Leuk als ook jij erbij bent! We hopen jou
aankomend clubseizoen (weer) te zien!
Groetjes, de clubleiding

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…!

Jubileum kerstproject The Sprinter Singers
Op 12 september start het kerstproject van The Sprinter Singers dat in het teken staat van het 40 jarig
bestaan.
Ook dit jaar worden weer swingende Engelstalige gospels afgewisseld met fraaie ballads.
Voor de muzikale ondersteuning is een orkest samengesteld van maar liefst 18 muzikanten.
De beide kerstconcerten vinden plaats op 15 december in het CKC te Zoetermeer.
Projectleden vanaf 16 jaar zijn van harte welkom om in te stromen in september.
Het koor repeteert elke woensdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur in de theaterzaal van het CKC te
Zoetermeer.
U bent van harte welkom en u mag best eerst gewoon eens komen kijken.

