GEMEENTEBRIEF

Protestantse Gemeente Hazerswoude
14 Oktober 2018
Volgnummer 1346

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

14 oktober 2018, 9.30 uur.
Goedemorgen allemaal. Van harte welkom in deze dienst, die
samengesteld is door jong volwassenen van de gemeente samen
met ds. Carla Melgers.
Herman Verbree is organist en de koster is vandaag
Wim Rademaker. Celine van Rijthoven verzorgt de oppas.
Na de dienst ontmoeten we elkaar in de Dobber of de hal voor
koffie, thee en/of limonade.

Collecten 14 oktober

Orde van dienst
e

4 van de herfst.

‘’Drukte van de Dag’’
Dichter bij de kern (Stef Bos)
Stil gebed
De gemeente gaat staan
Intochtslied Psalm 62: 4
Votum en Groet
Klein Gloria
Kyriegebed
Glorialied ‘’Op bergen en in dalen’’ : 1
Inleiding thema
Zondagsgebed
Gesprek met de kinderen
Samenzang lied 783
Kinderen gaan naar de nevendienst
Schriftlezing Psalm 62: 2 en 3; 6 – 9
Samenzang Nada te turbe; lied 900
Schriftlezing Marcus 6: 30-34 en 52
Samenzang ‘’neem mij aan zoals ik
ben’’
Verkondiging
Samenzang lied 816
Kinderen komen terug
Dienst van de gebeden
(Met gezongen onze vader van Elly en
Rikkert)
Inzameling van de gaven
Slotlied 217 (1 allen; 2 vrouwen en
meisjes; 3 mannen en jongens; 4 en 5
allen)
Uitzending en zegen

1e inzameling van uw gaven is voor Kerk in actie/
werelddiaconaat
Wereld voedseldag Nepal.
De grond in de bergachtige Rukum-regio in Nepal levert maar voor
zes tot acht maanden per jaar voedsel op. 35% van de kinderen
onder de vijf jaar is chronisch ondervoed. Samen met UMN (United
Mission Nepal) helpt Kerk in Actie de bevolking hun inkomsten te
verbeteren door visteelt in en ecotoerisme rond het Syarpumeer te
stimuleren. UMN ondersteunt bij de aanleg van kweekvijvers, het
uitzetten van (water)fiets- en boottochten en het creëren van
picknick- en overnachtingsmogelijkheden. Ook helpt UMN gezinnen
bij het verbouwen van groente en fruit. Hierdoor kunnen 1600
mensen dankzij stijgende inkomsten het hele jaar door voldoende
voedsel kopen. Met deze Wereldvoedseldagcollecte ondersteunt u dit vernieuwende project!
2e inzameling van uw gaven is voor eigen diaconie

Bericht van de kerkenraad
7 oktober heeft Ellen de Gelder de kerkenraad meegedeeld dat ze besloten heeft haar functie als voorzitter
van de kerkenraad neer te leggen. Vorig voorjaar heeft zij een deel van haar werkzaamheden als ZZP’ er
omgezet naar een vast dienstverband. De uren daarvoor zijn het afgelopen jaar uitgebreid.
Daarnaast was er de verantwoordelijkheid van het voorzitter zijn waar Ellen zorgvuldig invulling aan wilde
geven.
Deze combinatie is teveel gebleken. Het was een moeilijk besluit omdat er inhoudelijk veel mooie
ontwikkelingen zijn binnen de kerkenraad waar zij graag aan had willen blijven deelnemen.
Dit besluit heeft Ellen voorafgaand aan de vergadering van de kleine kerkenraad naar alle
kerkenraadsleden gemaild zodat iedereen aanwezig kon zijn bij het overleg over de ontstane vacature.
Diverse kerkenraadsleden hebben daar op 8 oktober j.l. gebruik van gemaakt. De kerkenraad is blij en
dankbaar te kunnen meedelen dat Christiaan Knibbe zich, na een verzoek vanuit de vergadering, bereid
verklaard heeft om de taak van voorzitter op zich te nemen. Aafke Knibbe is voorlopig de enige
wijkouderling binnen wijk 1.

Bijbelkring Driehof
Woensdagmiddag 17 oktober is er Bijbelkring in zorgcentrum Driehof.
Aanvang 14.45 tot 15.45 uur in de vergaderruimte, begane grond.
De leiding is in handen van ds.Carla Megers.
Het thema is “een goed gesprek”.
U bent van harte welkom!

Bloemengroet
De bloemen gaan met een hartelijke groet van ons allen naar mevr. J. Hortensius-van der Bijl. Zij worden
gebracht door Nynke Wanders en Rita de Gelder.

Uit de gemeente
- Mevrouw Else Brouwer is weer thuis na een ziekenhuisopname en opname in een zorghotel, in verband
met een operatie aan haar knie. Wij wensen haar van harte een voorspoedig herstel toe.
- Mevrouw M.J. Hassefras- van Aalst voelt zich erg zwak en moe. Ze komt niet meer uit bed. Wij wensen
haar en haar man de liefdevolle en troostende nabijheid toe van de Heer onze God.

Volgende week zondag 21 oktober 9.30 uur
Volgende week zondag 21 oktober vieren we Heilig Avondmaal met elkaar. De dienst wordt dan geleid
door ds. Carla Melgers, Jos Qualm is organist en de kostersdienst wordt door Ed de Jong gedaan. Lily
Hoogendoorn is er voor de oppasdienst.
Zondag 21 oktober vieren we met elkaar de Maaltijd van de Heer. De diaconie geeft hierbij alvast de
gegevens door voor de te houden Avondmaalcollecte.
Avondmaal collecte, inzameling van uw gaven is voor World Vision, hulp aan Sulawesi
Mensen bouwen provisorische schuilplaatsen in de heuvels, ver weg van het water. Doodsbang voor nog
een tsunami. Er heerst grote paniek, bij iedere naschok wordt er geroepen "tsunami!" Ziekenhuizen zijn
ingestort, artsen en verpleegkundigen verlenen noodgedwongen medische hulp in de open lucht." Aldus
Radika Pinto van World Vision Sulawesi.
De tsunami die het Indonesische eiland Sulawesi trof, heeft tot nu toe meer dan 1200 slachtoffers geëist.
Gevreesd wordt dat dit aantal zal oplopen tot duizenden. Grote delen van het rampgebied zijn nog
onbereikbaar, talloze gebouwen en huizen zijn ingestort.
Meer dan 2 miljoen mensen zijn getroffen. Een team van 38 World Vision-hulpverleners was op het eiland
aanwezig. World Vision heeft al jaren sponsorprogramma’s in dit gebied, waar duizenden kinderen
onderdeel van uitmaken. Het is nog onbekend of en zo ja hoeveel sponsorkinderen en hun families de
ramp overleefd hebben.
Extra noodhulpteams en noodhulpgoederen zijn onderweg. We werken dag en nacht door om de getroffen
families en kinderen te redden. Om families die alles kwijt zijn te voorzien van eten, tenten, dekens en
slaapmatjes. Om kinderen die hun ouders verloren hebben te beschermen. Om moeders met baby’s
zuigelingenzorg te verlenen. De eerste kinderen konden we op één van onze kantoren al opgevangen en
eten geven.
Onze collega’s in Indonesië doen alles wat ze kunnen om de eerste hulp te verlenen. Ondertussen zullen
wij in Nederland jou als supporter de hoogte houden van de ontwikkelingen.
Bij rampen zijn kinderen het meest kwetsbaar. Daarom hebben we een dringende vraag: "Wil jij de
kinderen van Sulawesi helpen?" Doneer alstublieft voor voedsel, water en een veilige plek voor de
getroffen kinderen.

Data Lunchgesprekken Midden-Inn (zondagen na de kerkdienst)
21 oktober
11 november
16 december
27 januari
10 februari
10 maart en14 april
Alle Midden-Inners van harte welkom!

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!

Filmavond
Op 19 oktober is de 1e filmavond van dit seizoen. De film: Darkest Hour zal worden vertoond.
Een film over de tijd dat Winston Churchill premier van Engeland was in de periode vlak voor de tweede
Wereldoorlog. Slechts een paar dagen nadat hij premier van het Verenigd Koninkrijk is geworden, moet
Winston Churchill (Gary Oldman) meteen één van zijn zwaarste beproevingen doorstaan: hij moet kiezen
of hij met Nazi Duitsland over een vredesverdrag wil onderhandelen, of dat hij voor de idealen en de
vrijheid van zijn natie wil vechten.
Een zeer interessante en indrukwekkende film over een ingrijpende periode in de geschiedenis. De film
heeft verschillende grote prijzen gekregen.
U bent vanaf 19.30 u weer van harte welkom in de Dobber voor een mooie en gezellige avond.

Jongerendienst in de Hervormde Kerk
Vandaag 14 oktober is er een jongerendienst in de Hervormde Kerk. In deze dienst zal dominee
D. Rodenburg uit Nunspeet voorgaan met het thema Less is more. De muzikale begeleiding wordt verzorgd
door Leon en Elize. We starten met zingen om 18:20 uur waarna de dienst zal beginnen om 18:30 uur.
Praiseavond, vrijdag 2 november
Muziek: Romans Twelve
Collecte is voor de werkvakantie Hongarije.
In de stad Nyiregyhaza gaan ze klussen in-en rondom een opvanghuis voor gehandicapte vrouwen.
Locatie: Dorpsstraat 64, Hazerswoude dorp
Iedereen is voor beiden van harte uitgenodigd en hopelijk tot zondag!
De jeugddienstcommissie
Ps. heb je vragen, opmerkingen, suggestie over de dienst of over de invulling ervan. Wil je graag een
bepaald (bekend) lied een keer zingen, wil je een keer helpen. Mail ons dan gerust of spreek ons aan voor
of na de dienst. Of laat een berichtje achter op Facebook.

