GEMEENTEBRIEF

Protestantse Gemeente Hazerswoude
30 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 30 december 10.00 uur
Goedemorgen allemaal. Vanmorgen de top-2000 dienst.
Ds.Carla Melgers is onze voorganger en er doen verschillende
musici mee aan deze dienst. We hopen met elkaar in deze dienst
te ervaren dat de combinatie van inspirerende popmuziek en kerk
een goede is. Hilbrand Zintel is koster en Celine van Rijthoeven
verzorgt de oppas.
Na de dienst ontmoeten we elkaar in de Dobber of de hal voor
koffie, thee en/of limonade waar we kunnen napraten over de
dienst, wanneer we daar behoefte aan hebben of gewoon elkaar
ontmoeten.

Orde van dienst
Maandag 31 december 2018
Oudejaarsdienst
De gemeente gaat staan
Zingen
Ps. 107: 1 en 20
Bemoediging/Groet
Zingen
Lied 513
Gebed
1e Lezing
Exodus 33: 12-23
Zingen
Ps. 136: 8, 11, 12, 13
2e Lezing
2 Corintiers 3: 11-18
Zingen
Ps. 136: 1
Overdenking: Als ik zelf niet meegaat
Orgelspel
Zingen
Lied 511
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Slotlied
Lied 90 A
Zegen

Collecten 30 december
1e inzameling van uw gaven is voor de Herberg

Het kan jaren voorspoedig gaan in je leven. En dan opeens word je geconfronteerd met verdriet en
tegenslag. Overleden dierbaren, problemen op het werk, problemen in je huwelijk en gezin,
gezondheidsproblemen en/of mantelzorg. Of gevoelens van eenzaamheid…In een gastvrij huis in een
prachtige omgeving, bij een geopende bijbel, met professionele begeleiding bieden wij liefdevolle aandacht.
We hebben verschillende mogelijkheden die bij jou aansluiten. Je kunt kiezen uit een herstelprogramma,
retraite of kom-op-adem.
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.

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.
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

De Nieuwjaarsbijeenkomst op 1 januari begint om 10.00 uur met koffiedrinken in de
Dobber, waar we elkaar Nieuwjaar kunnen wensen. Daarna is in de Grote zaal het Ochtendgebed,
samengesteld door de Liturgiecommissie. U wordt van harte uitgenodigd.
Er zal een collecte gehouden worden die voor de helft bestemd is voor de diaconie en de andere helft voor
de kerk.

Volgende week zondag 6 januari 2019 10:00 uur
is Prop. D.N. Roest uit Hoogmade onze voorganger.
Jos Qualm is organist en de koster is Ed de Jong. Yvonne van Zanten is bij de oppas.

Op 11 januari a.s. is er weer een Filmavond

A late quartet
A Late Quartet is een Amerikaanse dramafilm uit 2012. De film is geregisseerd door Yaron Zilberman naar
een scenario van Seth Grossman en Zilberman zelf.
Al 25 jaar treden de leden van strijkkwartet The Fugue samen op. Wanneer cellist Peter aankondigt dat hij
zal moeten stoppen omdat bij hem de ziekte van Parkinson is vastgesteld, ontstaat er onenigheid tussen
de overige leden, die al gauw over meer gaat dan wie Peter zou moeten opvolgen.
Feitelijk kent A Late Quartet nog een hoofdrolspeler: Beethovens Opus 131……

We ontvangen u graag weer vanaf 19.30 uur. De koffie staat dan klaar!!!!!

