GEMEENTEBRIEF

Protestantse Gemeente Hazerswoude
23 december 2018
Volgnummer 1356

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 23 december 10.00 uur
Goedemorgen allemaal.
Van harte welkom in deze 4e Adventsdienst
waarin ds. Janneke Nijboer uit Hazerswoude onze voorganger is. Piet
Boon bespeelt het orgel en de koster is Aad van Zanten. Nicoline van
Zanten is er voor de oppas.
Na de dienst ontmoeten we elkaar in de Dobber of de hal voor koffie,
thee en/of limonade. U wordt weer van harte uitgenodigd.

Collecten 23 december
1e 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.
2e inzameling van uw gaven is voor de eigen diaconie

Bloemengroet

Orde van dienst
Welkom in de viering
e
Op de 4 zondag van Advent
Openingslied Lied 445: 1, 2, 3, 4
Stil gebed
Ontsteken van de vierde adventskaars
gemeente gaat staan
Psalm van de zondag
Psalm 19: 1, 4
Bemoediging en groet
Kyrie
Gebed om ontferming afgewisseld met
het zingen van
Lied 437: 1, 2, 3, 4
RONDOM DE SCHRIFTEN
Gebed van de zondag
Adventsproject
Projectlied
Eerste lezing (voorganger)
Ontmoeting, Stef Bos
Antwoordlied Lied 466: 1, 2
Tweede lezing (Lector) Lucas 1: 39 - 45
Antwoordlied Lied 466: 3, 4
Preek
Geloofslied
Lied 466: 5, 6, 7
kinderen komen uit de nevendienst
DIENST AAN DE WERELD
Dank- en voorbede
Gebed in stilte
Gebed des Heren

De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet en
beterschapswens naar Bram en Sjaan Bos.
Ze worden gebracht door Anneke de Jong en Monique Houwing.

Gaven delen

Uit de gemeente

Heenzending en zegen

Slotlied

Lied 463: 1, 5, 8

Donderdag 13 december is Julia geboren, dochter van Roderick Kluvers
en Anne Voor in’t Holt en zusje van Emma en Roderick. Van harte
gefeliciteerd en een vreugdevolle tijd toegewenst met elkaar.

Maandagavond 24 december
18.30 uur Kinderkerstviering, Thema : “Gewoon heel bijzonder. “(kerk open om 18.00 uur)
Voorganger ds. A.B. van Campen.

21.30 Kerstviering. Thema: Aan het licht komen. (kerk open om 21.00 uur)
m.m.v. Koper blazersensemble
Voorganger ds. C. Melgers

Om 21.15 wordt begonnen met het zingen van kerstliederen.
Na afloop gezellig samen zijn met chocomel of koffie en krentenbrood.
Collecten 24 december, kerstnachtdienst: De inzameling van uw gaven is voor HG/ PG

Kerstpakketten Aktie
Ook dit jaar hebben wij weer 65 pakketten en 20 kerst stukjes kunnen bezorgen!
We willen daarom ook alle gulle gevers graag bedanken voor hun bijdrage.
Met elkaar is het weer mogelijk gemaakt om anderen een beetje licht te geven in deze soms donkere dagen!
Dank namens de Diaconie en voor een ieder Fijne dagen gewenst!

Dinsdagochtend 25 december, 1e kerstdag
is ds. Carla Melgers onze voorganger en begeleidt Piet Boon ons op het orgel. De koster is Cok Rademaker.
Guido/Mariska Nieuwenhuijse verzorgen de oppasdienst.

Collecten 25 december:
e

1 inzameling van uw gaven is voor Kerk in actie, kinderen in de knel
Ze brengen Kerst door in een vluchtelingenkamp, op straat, in een donker naaiatelier of ploeterend in de volle zon op
het land van hun ouders. Voor veel te veel kinderen is Kerst helemaal geen feest. Zij groeien op in armoede of
oorlogsgeweld. Misbruikt of verwaarloosd. Juist met Kerst verdienen zij onze bijzondere aandacht en steun. Doe
daarom mee met de kerstcollecte, waarvan de opbrengst bestemd is voor kinderprojecten! Welk project centraal staat
in de collectematerialen? Houd in de loop van 2018 kerkinactie.nl/kerst in de gaten.
2e inzameling van uw gaven is voor het onderhoudsfonds

Volgende week zondag 30 december 10:00 uur
is een TOP-2000 Dienst, waarin voorgaat ds. Carla Melgers. Er doen verschillende musici aan mee en we hopen
met elkaar een bijzondere dienst te mogen meemaken.
De kostersdienst doet Hilbrand Zintel. Celine van Rijthoven verzorgt de oppas.
De collecten zijn voor Diaconie en kerk.

Top 2000 dienst
zondag 30 december, 10.00 uur
De Korenaar
Hazerswoude-Dorp
NACHTLICHT

Eind van het jaar staat NPO Radio 2 in het teken van de Top 2000. In de Top 2000 staan veel nummers met inhoud:
nummers die emotie oproepen en herinneringen. Er zijn popsongs die een directe link hebben met geloof en de Bijbel.
De Top 2000 bevat veel nummers die ontroerend, inspirerend, religieus of christelijk te noemen zijn. Zondag 30
december hopen we met elkaar te ervaren dat de combinatie van inspirerende popmuziek en kerk een goede is.
Het thema is, met een knipoog naar de zin ‘’de nacht licht als de dag’’ (Psalm 139: 12) : NACHT-LICHT.
Nodig uw (klein)kinderen, buren, vrienden uit voor deze bijzondere dienst.
Kom zelf en neem vrienden en vriendinnen mee.

Maandagavond 31 december Oudejaarsavond om 19.00

uur is ds. Carla Melgers onze
voorganger. Jos Qualm is organist en Aad van Zanten zal koster zijn. De collecten zijn voor Kerk en Diaconie.

De Nieuwjaarsbijeenkomst op 1 januari begint om 10.00 uur

met koffiedrinken in de

Dobber, waar we elkaar Nieuwjaar kunnen wensen. Erna is in de Grote zaal het Ochtengebed, samengesteld door
de Liturgiecommissie. U wordt van harte uitgenodigd.

