GEMEENTEBRIEF

Protestantse Gemeente Hazerswoude
25 november 2018
Volgnummer 1352

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

Orde van dienst

Zie boekje

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 25 november 10.00 uur
Goedemorgen allemaal. Van harte welkom in deze dienst waarin we onze overleden gemeenteleden van
het afgelopen jaar herdenken. 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 is Ed de Jong zijn en
de oppas wordt verzorgd door Suzanne Marijnissen. 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 25 november

1e inzameling van uw gaven is voor st Philadelphia
Philadelphia ondersteunt door heel Nederland mensen met een beperking en helpt zo iedereen om het beste
uit zichzelf te halen. De mensen die bij ons wonen, intensieve zorg krijgen of ambulante begeleiding. De
mensen die komen logeren of hun dag zinvol willen invullen en steeds meer talenten ontdekken. Zich zo
ontwikkelen of misschien wel leren werken en een baan vinden. Met al die mensen kijken wij graag
naar mogelijkheden en naar kansen.
Op dit moment ondersteunt Philadelphia ongeveer 7.800 mensen met een beperking. Verspreid over zo’n
600 kleinschalige locaties zorgen onze professionals voor ondersteuning op maat. We benutten de
voordelen van een grote organisatie en hebben veel expertise in huis zoals: gedragsdeskundigen,
fysiotherapeuten, logopedisten en ergotherapeuten. We weten ook hoe belangrijk het is om verbinding te
maken en te behouden in de buurt. Daarom blijven onze locaties kleinschalig. We werken samen met andere
zorgaanbieders, vrijwilligersorganisaties, gemeenten en ondernemers uit de omgeving. Zodat we iedereen
maatwerk kunnen bieden en succesvol bijdragen aan een prettig leven.
2e 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.

Bloemengroet
De bloemen gaan vandaag naar het bruidspaar Atie en Flip de Gelder.
Atie en Flip van harte gefeliciteerd, namens ons allemaal, met jullie 60 jarig huwelijksjubileum.
Ze worden gebracht door Anneke de Jong en Gerrie de Wit.

Uit de gemeente
Vandaag, zondag 25 november, zijn dhr. en mevr. Flip en Atie de Gelder 60 jaar getrouwd. Wij feliciteren hen
van harte en wensen hen Gods zegen op hun verdere levensweg samen en met allen die hen lief zijn.
‘’God zij geprezen met ontzag. Hij draagt ons leven dag aan dag. Zijn naam is onze vrede’’

Bericht van Bram Bos
12 november ben ik ongelukkig uitgegleden en heb ik daarbij mijn rechter scheen- en kuitbeen gebroken.
De volgende dag is doormiddel van een operatie, het scheenbeen met een blijvende pen gefixeerd.
Zuster Sjaan staat mij steeds terzijde en houdt mij figuurlijk op de been.
Hartverwarmend zijn de bemoedigende telefoontjes,bezoekjes en vele kaarten die we mochten ontvangen.
Dan realiseer je, je pas dat je lid bent van een hechte Korenaar gemeenschap.
Hartelijke groeten van: Sjaan en Bram Bos.
Mevrouw J. de Gelder-Zandstra wil haar dank uitspreken over de vele kaarten, telefoontjes en bezoekjes die
zij mocht ontvangen tijdens haar ziekenhuisopname.
Ook hartelijk dank voor de prachtige bloemen vanuit de kerk voor haar verjaardag.
Geweldig het voelde als een warme deken!

Kerkasiel
Sinds enkele weken is er een doorlopende kerkdienst aan de gang in Den Haag, in buurt-en-kerkhuis Bethel
voor de Armeense familie Tamrazyan. Die doorlopende dienst zorgt ervoor dat de Protestantse Kerk Den
Haag kerkasiel verleent aan de familie, die al negen jaar in Nederland woont, twee keer toestemming kreeg
van de rechter om hier te blijven en – na het laatste hoger beroep door de Nederlandse staat – toch weg
moet. Ook voor het kinderpardon zijn ze afgewezen – ook al wonen de kinderen al langer dan vijf jaar in
Nederland. Het kerkasiel is een pauzeknop waarmee de familie even rust wordt gegeven en de politiek wordt
uitgenodigd om in gesprek te gaan over het lot van Hayarpi en haar broertje en zusje en over het effect van
het kinderpardon, wat nu aan slechts 10% van de kinderen toegekend wordt.
De
deuren van de kerk gaan open voor dit gezin. Dat past volgens de kerk bij de openheid en gastvrijheid van
kerk, juist bedoeld voor kwetsbare mensen. ‘We doen wat we altijd doen: een kerkdienst, maar dan
doorlopend – zoals ook de behoefte om te worden gedragen doorlopend is. Dat doen we om dit gezin te
bemoedigen, te laten merken dat we er zijn als kerk, dat er een God is die geen mens laat vallen. We bidden,
zingen, zijn stil, branden kaarsen, gaan in gesprek over de geloofsvragen achter deze situatie.’ De kerkdienst
vindt plaats in buurt-en-kerkhuis Bethe.
Maandag 3 december van 23.00 uur tot 0.00 uur zal ds Carla Melgers hier voorgaan. Heleen Polderman
zal spelen op de vleugel. Wie van u/jullie gaat er met ons mee? We hopen op een aantal mensen die een
auto hebben en deze besturen zodat er ook mensen mee kunnen die niet kunnen/willen rijden. Graag
doorgeven aan Carla Melgers voor 1 december.
Vertrek 3 december om 21.30 uur vanaf de Korenaar

Volgende week zondag 2 december 10:00 uur
Volgende week zondag 2 december 2018 gaat voor ds. Carla Melgers en bespeelt Herman Verbree het
orgel. Cok Rademaker is koster en Mieke den Haan verzorgt de oppas.
De collecten zijn voor PKN/Missionair werk en Onderhoudsfonds.

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 financiele vragen kunnen aan hem worden voorgelegd.
Met vriendelijke groeten College van Kerkrentmeesters.

Gast aan tafel met de Kerst?
Wilt U een gast aan tafel met Kerst of juist ergens te gast zijn!
Geef U dan op voor 15 december en de Diaconie gaat U koppelen!
Reacties kunnen via diaconie@pghkorenaar.nl of spreek 1 van de Diakenen aan.

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

Uitnodiging Volkskerstzang
Op 22 december organiseert interkerkelijk koor Promising Voices voor de 23e keer de Volkskerstzang in de
Dorpskerk te Bodegraven. Uitvoeringen om 16.30 en om 20.00 uur. Soliste is Elize Verlaan. De zang wordt
begeleid door vele muzikanten, onder leiding van dirigent Leon van Veen.
Het repertoire is gevarieerd en veelzijdig. Daarnaast is er ook traditionele samenzang.
Kaarten à € 7,50 zijn verkrijgbaar via de website van zingenindekerk.nl.

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

Kerk in Actie
Volgende week zondag 2 december komt Gonda Den Haan van Kerk In Actie langs om tijdens de dienst iets
te vertellen over de projecten die wij als kerk ondersteunen in Burkina Faso.
Via Kerk in Actie wordt de lokale organisatie ODE ondersteunt, welk een programma heeft voor het
ondersteunen van vrouwen en jongeren in de dorpen Bilangra en Matiacoali. Deze dorpen liggen beiden in
het Oosten van Burkina Faso. De activiteiten die worden ondersteund/verbeterd zijn: groente teelt, geiten
houden, zeep maken, vis verwerken en kleinschalige handel. Met als doel om er voor te zorgen dat de
inkomsten en voeding van de armste gezinnen verbeteren.
Wij vragen uw bijdrage voor dit project. Door deze werkwijze zijn wij beter in staat om gericht een project, dat
we zelf hebben uitgekozen, te ondersteunen.
Rabobanknummer NL51RABO0325908370 tnv. Missionaire Commissie Protestantse Gemeente.
Onder vermelding van ‘Project Burkina Faso’
Met hartelijke groet, Ronald Zaal
Namens de Missionaire Commissie.

