GEMEENTEBRIEF

Protestantse Gemeente Hazerswoude
28 oktober 2018
Volgnummer 1348

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

Vandaag, 28 oktober 2018,
Goedemorgen allemaal. Van harte welkom in deze dienst,
waarin voorgaat ds. K. Bras de voorganger, Piet Boon begeleidt ons
op het orgel. De koster is Cok Rademaker en Noor Knibbe verzorgt
de oppasdienst.
Na de dienst bent u weer van harte welkom bij de koffie, thee en
limonade in de hal of de Dobber.

Collecten 28 oktober 2018

Orde van dienst
Lied voor de dienst: 276:1 en 2
Intochtslied:
Psalm 138:1 en 4
Stil gebed/Groet
Kyriegebed afgesloten met kyrie- en
Glorialied
Lied 274: 1, 2 en 3
Gebed bij de opening van de Schriften
Gesprek met de kinderen
Zingen
het “kinderlied”
Kinderen naar de kindernevendienst
Lezen en zingen Psalm 8:
Eerst zingen we Psalm 8: 1
Dan wordt gelezen Psalm 8: 2d en 3
Dan zingen we vers 3
Dan wordt gelezen Psalm 8: 6-9
Tenslotte zingen we vers 6
Preek
Zingen
Lied 984: 1, 3, 4, 6
De kinderen komen terug in de kerk
Dankzegging en voorbeden
Collecten
De kinderen uit de crèche worden
tijdens de collecte opgehaald
Slotlied: (staande) Lied 978:1, 3 en 4
Zegen

1e inzameling van uw gaven is voor PKN Hervormingsdag
In Oekraïne heerst grote armoede, veroorzaakt door de
economische crisis en het militaire conflict in het oosten van het
land. Veel gezinnen moeten rondkomen van minder dan € 50 per
maand. Een sociaal vangnet ontbreekt en door corruptie en bureaucratie is er weinig vertrouwen in de
staat. Mensen hebben daarentegen veel vertrouwen in de kerk. Met het project ‘De Goede Buur’ stimuleert
en helpt de Lviv Education Foundation (LEF) lokale kerken om sociale initiatieven te ontplooien, zoals een
zomerkamp voor kinderen uit arme gezinnen. LEF werkt vooral samen met jonge predikanten en
gemeenteleden, omdat de jonge generatie enthousiast is en gelooft in verandering. De opbrengst van deze
Hervormingsdagcollecte wordt gebruikt om 120 vrijwilligers van acht lokale kerken die zoeken naar
vernieuwing te begeleiden om sociale initiatieven op te zetten.
2e inzameling van uw gaven is voor het onderhoudsfonds
Donderdagmiddag 1 november 15.00 uur viering Heilig Avondmaal in de Driehof.
Ds. Carla Melgers verzorgt de dienst. Organist is Piet Boon.

Bloemengroet
De bloemen gaan met een hartelijke groet en beterschapswens van ons allen naar Herman Houwing.
Herman is bezig met een langdurige revalidatie, na een zeer vervelende val met zijn fiets, deze zomer. Zij
worden gebracht door Meinte Vierstra en Christiaan Knibbe.

Uit de gemeente
Mevr. S. Bontenbal de Gelder was blij verrast met de prachtige bloemen van vorige week.
Het bezoek bij het wegbrengen van de bloemen heeft zij zeer gewaardeerd.

Volgende week zondag 4 november 10:00 uur
is ds. Carla Melgers onze voorganger en Herman Verbree begeleidt ons op het orgel.
De koster is Hilbrand Zintel en Marleen Gräper verzorgt de oppas.
De collecten zijn voor Kerk in Actie/Najaarszendingsweek en Diaconie.

Let op: De dienst begint dan om 10.00 uur i.v.m. de wintertijd.

Herinnering aan de komende ontmoetingsmiddag voor ouderen,
Op 7 november staan de wijkmedewerkers voor U ALLEN klaar om 14.30 uur.
Als u geen persoonlijke uitnodiging hebt gekregen bent u toch van harte welkom op deze
Korenaarsmiddag.
MELD U AAN BIJ UW WIJKBEZOEKER WANT NATUURLIJK KUNT U DAN OOK GEZELLIG MEE-ETEN!
Het programma ziet er vrolijk uit; er komt een speciale gast die een leuk muziekspel met ons gaat spelen
met liedjes uit de 60- en 70er jaren.
Tijdens de pauzes en de maaltijd is er volop tijd voor gesprek, meeleven en herinneringen ophalen!
Mogen wij op uw komst rekenen?
Namens de wijkteams, Gé Hoogendoorn- Oskam, tel 589604

Berichten van de kerkenraad.
We zijn blij en dankbaar dat we kunnen meedelen dat Jaap Jansen zich bereid heeft verklaard om
ouderling te willen worden. Wanneer er geen wettelijk bezwaren worden ingediend zal hij, samen met
Mieke den Haan worden bevestigd op 11 november 2018. In die dienst wordt dan tevens afscheid
genomen van Ellen de Gelder als voorzitter van de kerkenraad en wordt Christiaan Knibbe benoemd tot
deze functie.
Ook zijn we erg blij om te laten weten dat we in Cornèl Hassefras een nieuwe voorzitter hebben gevonden
voor de CvK. We wensen hem en alle mede-kerkrentmeesters een heel prettige en actieve samenwerking
toe.

Zaterdag 3 november bestaat de Cantorij 25 jaar.
Ter gelegenheid hiervan organiseert de cantorij een middagconcert in de Korenaar.
U bent van harte uitgenodigd.
Er wordt een gevarieerd programma gepresenteerd met onder andere liederen uit de bundels van Iona,
Huub Oosterhuis en Taizé. Ook populair repertoire wordt ten gehore gebracht zoals: Chicago, Stay with me
till the morning, Ave Verum, Laudate Dominum e.a.
Het concert begint om 15.30 uur en zal ca. 17.00 uur afgelopen zijn.
Na afloop bent u uitgenodigd voor een drankje en een hapje.

Kijken met je ziel; Heilig kijken met Vincent van Gogh
7 dinsdagen van 10 tot 11.30 uur
In kamer predikant of De Dobber

De 19e -eeuwse schilder Vincent van Gogh is vandaag wereldberoemd. Bewonderaars uit alle delen van de
wereld bezoeken het van Gogh museum in Amsterdam. Allemaal bekijken ze zijn doeken. Wat trekt hen er
zo in aan? Reproducties van Van Gogh’s zonnebloemen en sterren hangen wereldwijd in woonkamers en
kantoorruimtes. Waarom fascineert de schilder zoveel mensen?
Kennelijk raken zijn schilderijen ons hart. De theoloog Henri Nouwen beschouwde van Gogh als een
ziener, een monnik. Van Gogh ziet in mens en natuur iets van het mysterie. Hij wilde de werkelijkheid niet
fotograferen (hij verfoeide de fotocamera zelfs), maar hij schilderde juist heel impressief wat hij zag en
beleefde.
In een zevental bijeenkomsten willen we ons laten meenemen in de kijkwereld van van Gogh, kijken met
onze ziel, schouwen met de ogen van God.
13 november
11 december
8 januari
29 januari
19 februari
12 maart
9 april

Wie ben ik in de ogen van God?
De zaaier en het omvormingsproces
Wat is mijn plek? Heilige ruimte
Geestelijke lezing van de Bijbel
Aardappeleters: Heilige tafelgemeenschap
Zonnebloemen: bidden en danken
God schouwen in amandeltakken

We hopen met elkaar steeds meer te zien, zoals Antoine de Saint-Exupéry in De Kleine Prins het
verwoordt: “alleen met het hart kun je goed zien. Het wezenlijke is voor de ogen onzichtbaar.”
Kijken met de ogen van God naar onszelf en naar de ander. God die ons aankijkt met een liefdevolle blik
en ons uitnodigt te kijken door Zijn ogen.
Want bij U is de bron des levens,
in uw licht zien wij het licht. (Psalm 36, vers 10)
Aanmelden (bij ds Carla Melgers) is handig maar niet noodzakelijk. Wees welkom!

Israëlreis voor alle Midden Inners

Op 2 oktober was er een informatiebijeenkomst over de Israëlreis. Na afloop van deze bijeenkomst is bij
een aantal aanwezigen de indruk ontstaan dat er geen mensen van buiten De Korenaar mee zouden
kunnen. Het spijt ons dat die indruk is gewekt. We willen dan ook iedereen tussen de 20 en 60 jaar
uitnodigen voor deze reis. Wel of geen lid van De Korenaar, gelovig of niet, in Hazerswoude wonend of
elders: weet je van harte welkom mee te gaan! Hoe meer zielen hoe meer vreugd!
Inmiddels is de definitieve reissom bekend:
Reissom
25-30 personen
20-24 personen
1 persoonstoeslag

euro 1504,euro 1578,euro 290,-

Aanmelden (uiterste aanmelddatum is 15 november) graag via deze website:
https://www.drietour.nl/melgers
Hier kan je ook het reisprogramma lezen

Informatiebijeenkomsten 18 december en 12 maart, van 19.00 tot 21.00 uur in De Dobber, kerkgebouw
De Korenaar, Dorpsstraat 183, Hazerswoude-Dorp.
Met een hartelijke groet, mede namens Martine Timmermans en Simon Voets,
Carla Melgers

