GEMEENTEBRIEF

Protestantse Gemeente Hazerswoude
18 november 2018
Volgnummer 1351

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 18 november 10.00 uur
Goedemorgen allemaal. Van harte welkom in deze dienst.
waarin voorgaat ds. P. Wilschut uit Alphen ad Rijn.
Herman Verbree begeleidt ons op het orgel en de koster is Wim
Rademaker. Diny Boer-Harkes verzorgt de oppas.
U bent na de dienst weer van harte welkom om elkaar te
ontmoeten in de hal of de Dobber voor koffie, thee en/of limonade
Collecten 18 november
1e inzameling van uw gaven is voor Plaatselijk missionair werk
De vakantie bijbel week, de paasbroodjes actie, een kraam op de
jaarmarkt, filmhuis, de kerstpakketten actie en nog veel meer.
Helpt u mee de plaatselijke missionaire activiteiten mogelijk te
maken en te houden?

Orde van dienst
Orgelspel
Zingen: Nederlandse tekst bij: Guide
me,o Thou great Redeemer. (melodie
Ev. liedbundel 186a) tekst:P.Wilschut
Predikant wordt opgeleid.
Intochtslied:
Psalm 68:1,7
Groet
Zingen:
klein gloria
Smeekgebed
Zingen:
lied 756:1,4,5
Gloria:
gez.259:1,2
(oude liedb.:Hallelujah,lof zij het Lam)
Gebed
Kindernevendienst: gesprek
Zingen: Wij gaan voor even uit elkaar.
Lezen: Openbaring 6:1-8 door lector
Zingen:
lied 743:3,4
Lezen:
Openbaring 6:9-16
Zingen:
lied 726:2,3,4
Preek
Zingen:
Lied 943: 1, 2, 3, 4, 5,
6. (wisselzang)
De kinderen komen terug
Dank- en voorbeden met Onze Vader
Collectes
Zingen: Lied 737:1,4, 18 ,20 ,21
Zegen met gezongen amen.

2e inzameling van uw gaven is voor het onderhoudsfonds

Bloemengroet
De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet van ons allen naar mevrouw P. Van Rooyen - van
Aalst. Ze worden gebracht door Nynke Wanders, en Aafke Knibbe.

Uit de gemeente
Bij mevrouw Fia Pels-van Zanten is na een lange periode van extreme vermoeidheid de Agglutininen ziekte
geconstateerd. Zij heeft vier keer een infuus gekregen waardoor zij zich gelukkig weer wat beter voelt. Het
kan echter nog maanden duren voordat de bloedwaarden voldoende gestegen zijn. Wij hopen van harte
dat haar conditie vooruit zal gaan en wensen haar en haar man Gods nabijheid toe.

Volgende week zondag 18 november 10:00 uur
Volgende week zondag 25 november is het de laatste zondag van het kerkelijk. In deze dienst herdenken
wij onze overleden gemeenteleden van het afgelopen jaar.
Ds. Carla Melgers is onze voorganger en Piet Boon bespeelt het orgel.
De liturgiecommissie heeft de dienst voorbereid, in overleg met ds. Carla Melgers.
Koster zal Ed de Jong zijn en de oppas wordt verzorgd door Suzanne Marijnissen. De collecten zijn dan
voor Diaconie en Kerk.

Begroting 2019 van de kerk
De begroting 2019 van de Kerk is door de kerkenraad goedgekeurd.
Indien u een digitale versie van de begroting 2019 van de kerk wenst, gelieve deze aan te vragen bij de
penningmeester Dick Zaal.
Zijn e-mailadres is: dhzaal@hetnet.nl
Aanvraag van een papierenversie van deze begroting behoort ook tot de mogelijkheid. Deze is op te
vragen bij de penningmeester.
Zijn telefoonnummers is 06-83792490. Eventuele financiële vragen kunnen aan hem worden voorgelegd.
Met vriendelijke groeten
College van Kerkrentmeesters.

Kerstpakketten actie 2018
Beste gemeente leden, nu november is aangebroken en december weer in aantocht is, wordt het weer tijd
voor de jaarlijkse en inmiddels traditionele kerstpakketten actie. Op zondag 2 en 9 december zullen de
overbekende bonnetjes in de kerk weer worden uitgedeeld, de artikelen kunnen t/m 11 december worden
ingeleverd in de kerk. Op donderdag 13 december hopen we de pakketten in te pakken en in de week erna
rond te brengen. Heeft u tijd om te helpen met inpakken en/of rondbrengen, heel graag. Weet of kent u
iemand die een steuntje in de rug kan gebruiken, dan horen wij dat graag. Alvast heel hartelijk dank voor
uw hulp.
Meinte Vierstra, mvierstra@ziggo.nl / Johan Langelaar, johan-lisette@kpnplanet.nl
Uw diaconie

NICOLAASCONCERT
Op vrijdag 23 november 20.00 uur geeft het Oratoriumkoor Alphen aan den Rijn in de St. Bonifaciuskerk
(Paradijslaan 7 Alphen a/d Rijn) een NICOLAASCONCERT. U kunt luisteren naar de Saint Nicolas Cantate
van Britten waaraan ook meedoen het vrouwenkoor Colorique, het Haags Matrozenkoor en Tenor Guy
Cutting met begeleiding van het Nederlands Begeleidingsorkest, de pianisten Jelena Popovic en Laura Bos
en organist Simon Stelling. Tevens hoort u het Jubilate Deo (Ps 100) ook van Britten, de Two Psalms (Ps
86 en 148) van Gustav Holst en een muzikaal intermezzo van Finzi. De muzikale leiding heeft Patrick
Pranger, dirigent. De kaartverkoop begint om 19.30 uur, toegang €22,50 inclusief consumptie, de zaal
sluit om 20.00 uur. Van harte aanbevolen voor liefhebbers van koormuziek, Psalmbewerkingen en licht
klassiek

Speeddaten
2 december
Van 11.00 tot 12.00
Met koffie, thee en lekkere koeken
Ontmoeting tussen de generaties

Je bezoekt dezelfde kerk, toch heb je elkaar misschien nog nooit echt gesproken. Gelijk na de kerkdienst
van 2 december willen we als kinderen, jongeren en volwassen met elkaar in gesprek gaan over wat kerk
en geloven voor ons betekent.
We hopen dat iedereen meedoet!
Simon van Gosliga en Carla Melgers

