GEMEENTEBRIEF

Protestantse Gemeente Hazerswoude
4 november 2018
Volgnummer 1349

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, 4 November 2018,
Goedemorgen allemaal. Van harte welkom in deze dienst,
waarin de Cantorij haar 25-jarig bestaan viert, samen met de
gemeente. Ds. Carla Melgers is onze voorganger en Herman
Verbree begeleidt ons op het orgel. De koster is Hilbrand Zintel en
Marleen Gräper verzorgt de oppas.
Na de dienst bent u weer van harte welkom bij de koffie, thee en
limonade in de hal of de Dobber.

Collecten 4 november 2018
1e inzameling van uw gaven is voor Kerk in actie, najaars
zendingsweek
Meer kansen voor inheemse bevolking in Brazilië
In Brazilië lijden de inheemse volken onder de vooroordelen over
hun specifieke leefwijze. De kerkelijke organisatie COMIN, partner
van Kerk in Actie, ondersteunt hen op het gebied van gezondheid,
onderwijs en landrechten. Door onderwijs en publicaties leert de
inheemse en niet-inheemse bevolking van elkaars cultuur en
levensvisie.
Sinds 2015 is Nienke Pruiksma door Kerk in Actie uitgezonden naar
Brazilië. Ze verzorgt bij COMIN lessen en cursussen en draagt zo
bij aan de uitwisseling en begrip tussen bevolkingsgroepen.
Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie
zendingsprojecten wereldwijd, zoals het werkvan Nienke in Brazilië.
Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL89 ABNA 0457
457 457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Zomerzending.

Orde van dienst

Zondag 4 november 2018;
7e van de herfst;
Viering 25-jarig bestaan van
de cantorij
Lied voor de dienst Psalm 149: 1 en 2
Stil gebed
De gemeente gaat staan
Intochtslied Psalm 150
Votum en Groet
Cantorij Lied 296: Die de morgen
ontbood
Kyriegebed
e
Glorialied 309 (1 keer door cantorij,
vervolgens twee keer door gemeente)
Zondagsgebed; Cantorij lied 295
Gesprek met de kinderen
Samenzang ‘’Maak een vrolijk geluid’’
Kinderen naar de nevendienst
Schriftlezing: 1 Kronieken 15,11-16 en
19-24
Samenzang Psalm 33: 1
Schriftlezing: 1 Kronieken 16,1-10 en
29b-42
Samenzang Psalm 33: 2
Schriftlezing: Matteus 22: 34-40
Samenzang lied 1014: 1 cantorij; 2:
allen, 3 cantorij, 4 allen, 5 allen
Verkondiging
Samenzang lied 216 (begeleid door
Heleen op piano)
Kinderen komen terug
Cantorij: “wij die U nooit hebben gezien,
zie ons hier staan”
Dienst van de gebeden met gezongen
Onze Vader door cantorij
Inzameling van de gaven
Slotlied 971
Zegen

2e inzameling van uw gaven is voor Oxfam Novib, ebola
Voor de tweede keer dit jaar is de Democratische Republiek Congo getroffen door een Ebola uitbraak. Vlak
nadat de WHO aankondigde dat de Ebola uitbraak van mei was teruggedrongen. Oxfam Novib doet er
alles aan om verdere verspreiding te voorkomen.
De regio Noord-Kivu ligt in het oosten van de Democratische Republiek Congo, tegen de grens van
Uganda. Het is een regio waar Oxfam al langere tijd werkt om mensen te ondersteunen. Veel mensen zijn
in deze regio op de vlucht voor het aanhoudende geweld. Ze zijn extra kwetsbaar voor de verspreiding van
Ebola.

Bloemengroet
De bloemen gaan naar de jubilerende cantorij. Wij feliciteren hen met het 25 jarig jubileum. Daar het
moeilijk is het bloemstuk met elkaar te delen, gaan ze symbolisch naar Heleen. Zij dirigeert al die vijf en
twintig jaar de cantorij, en is ook al die jaren pianiste. We hopen dat we nog jaren van de cantorij te mogen
genieten, onder de bezielende leiding van Heleen.
Ze worden gebracht door Johan Langelaar en Sjaan Bos.

Uit de gemeente
We mogen weer nieuwe gemeenteleden welkom heten, nl:
Dhr. G.J.W. Bomhof en Mevr. S. Veenbergen.
We wensen hen een mooie en zinvolle tijd toe in ons midden en hopen dat ze zich snel thuis zullen voelen.

Volgende week zondag 11 november 10:00 uur
Volgende week zondag 11 november is Dankdienst voor Gewas en Arbeid Ds. Carla Melgers leidt de
dienst en Jos Qualm is organist. Aad van Zanten verzorgt de kostersdienst en Suzanne van der Haven is
er voor de oppas. De collecten zijn voor: Kerk in Actie/ Diaconaat en Kerk
In deze dienst worden Jaap Jansen en Mieke den Haan bevestigd als ouderling. Ook zullen we afscheid
nemen van Ellen de Gelder als voorzitter van de kerkenraad en wordt Christiaan Knibbe benoemd tot deze
functie.

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

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 25 november en 2 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 rond brengen, 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
Dankdag collecte, de inzameling van uw gaven is voor Dorcas, voedselpakketten

Heel Nederland geeft tijdens de Dorcas Voedselactie
Supermarkten, kerken, kinderen en ontzettend veel klanten in de winkel. Heel Nederland geeft tijdens de Dorcas
Voedselactie (de DVA). 10.000 vrijwilligerszijn op de been om producten in te zamelen en er uiteindelijk 30.000
pakketten van te maken. Allemaal om ervoor te zorgen dat het leven van de allerarmsten in Oost-Europa deze
winter dragelijker wordt. De Dorcas Voedselactie is in 2018 van 4 tot en met 11 november. Wij doen dat omdat we
om hen geven.

Bericht
Met bijgaand schrijven willen wij u als kerkenraad van de voormalige classis Alphen aan den Rijn van harte
uitnodigen voor de eerste Ringbijeenkomst op DV donderdag 15 november as. 19.30 u. in
‘De Ontmoeting’ te Leimuiden.
Uitgenodigd zullen verder worden:
- de drie werkgemeenschappen uit de voormalige classis Alphen
ds. Julia van Rijn, onze nieuwe classispredikant (zij hoopt te komen)

