GEMEENTEBRIEF

Protestantse Gemeente Hazerswoude
9 december 2018
Volgnummer 1354

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 9 december 10.00 uur
Goedemorgen allemaal. Van harte welkom in deze dienst,
Waarin ds. L. Webbink uit Bodegraven onze voorganger is en
Piet Boon de organist. Hilbrand Zintel heeft kosterdienst en
Martha Rademaker is bij de oppas.
U bent na de dienst weer van harte welkom om elkaar te
ontmoeten voor koffie, thee en/of limonade in de Dobber of de
hal.
.

Collecten 9 december
1e inzameling van uw gaven is voor PKN-pastoraat
In steeds meer plattelandsgemeenten is de afgelopen jaren het
aantal predikanten teruggebracht. Gemeenteleden zijn in
toenemende mate voor het onderling pastoraat op elkaar
aangewezen. De Protestantse Kerk werkt met plaatselijke
gemeenten samen aan laagdrempelige vormen voor onderlinge
zorg en pastoraat. Ervaringen worden gebundeld en beschikbaar
gesteld voor andere gemeenten. Daarnaast worden hiervoor
trainingen georganiseerd, zoals ‘Nieuwe wegen in het pastoraat’.
Ook voor beginners in een pastorale taak en voor degenen die
zich in een bepaald aspect van pastoraat verder willen verdiepen
zijn er trainingen. Nieuwe kennis en vaardigheden maken het
mogelijk om bij te blijven in een veranderende samenleving en
kerk.
2e inzameling van uw gaven is voor de eigen diaconie

Orde van dienst
Zondag 9 december 2018;
Tweede Advent
Orgelspel
Lied voor de dienst: 437: 1, 4, 6
Stil gebed
Ontsteken van de tweede Adventskaars
De gemeente gaat staan
Intochtslied: Psalm 126: 1
Votum en groet
Gemeente gaat zitten
Kyrie, met als gezongen acclamatie: lied
301e
Wetslezing
Gebed van de zondag
Project nevendienst
Projectlied
Schriftlezing Maleachi 3; 1 - 4
Zingen:
Lied 435: 1, 2
Schriftlezing: Lukas 3: 1 - 6
Zingen:
Lied 456b: 1, 5, 6
Verkondiging
Zingen
: Lied 439: 1, 2
De kinderen komen onder het naspel
terug in de kerk
Dankzegging en voorbeden
Zingen als acclamatie: lied 368d
afgesloten met stil, persoonlijk gebed en
met hardop gezamenlijke gebeden
Onze Vader
Collecten
De kinderen uit de crèche worden
tijdens de collecte opgehaald
Slotlied:
Lied 466: 3, 4, 7 (staande)
Zegen

Bloemengroet
De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet van ons allen naar mevrouw Nynke WindemulerGreving. Ze worden gebracht door Anneke de Jong en Ineke Langhout.

Uit de gemeente
Vorige week zondag is er een landelijke storing geweest bij de SIKN (St. Kerkomroep Nederland
Kerktelefoon) waardoor de kerkdienst niet thuis kon worden ontvangen/bekeken. Jaap Kraaij heeft contact
met hen gehad en er werd doorgegeven dat de dienst teruggekeken/geluisterd kan worden, mocht daar
behoefte aan zijn.

Happen en stappen
Vrijdag 14 december is er weer happen en stappen in ons dorp.
Ook de Korenaar neemt weer deel aan dit evenement. Zowel buiten als binnen de kerk is er weer
iets te zien en er zijn weer nootjes te koop. Allen hartelijk welkom !!

Volgende week zondag 16 december 10:00 uur
Volgende week zondag 16 december vieren we met elkaar het Heilig Avondmaal. Ds. Carla Melgers gaat
dan voor en Jos Qualm begeleidt ons op het orgel. De koster is Wim Rademaker. Tieke van Zanten is er
voor de oppas. De collecten zijn voor Diaconie en kerk.

Kerstpakketten
Boodschappen voor de kerstpakketten kunnen nog tot dinsdag 11 december worden ingeleverd in de kerk.
Bij voorbaat dank!
Namens de Diaconie

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

Musical "Ruth"
We zijn alweer drie maanden, met een enthousiaste groep mensen, aan het repeteren voor de musical
"Ruth ".
De data waarop we deze uit zullen voeren zijn, vrijdag 17 en zaterdag 18 mei 2019 in de "Korenaar, en
zondagmiddag 26 mei 2019 in de Ontmoetingskerk in Koudekerk a/d Rijn. Verdere informatie volgt.
Er zijn nog geen kaarten te koop, maar de decembermaand komt eraan, als u een kaartje cadeau wilt doen
in deze maand of voor een verjaardag, dan kunt u een cadeaubon kopen. Deze zijn € 12.50 voor
volwassenen en € 7,50 voor kinderen tot 12 jaar.
Deze kan verzilverd worden zodra de kaartverkoop begint.
U kunt de cadeaubon bestellen op marian.hilbrand@ziggo.nl
Marian Zintel

Kaartenactie 2018
Ook dit jaar gaan we weer huis aan huis kerstkaarten bezorgen. Op deze manier willen wij als kerken onze
dorpsgenoten een kerstgroet brengen en hen van harte uitnodigen voor onze kerstnachtvieringen en
diensten op eerste kerstdag. Omdat vele handen licht werk maken zoekt de Missionaire Commissie een
aantal vrijwilligers om te helpen bij het bezorgen, huis aan huis, van deze kerskaarten. Dit jaar is de actie
gepland op 19, 20 en 21 december, maar wanneer dat voor u niet uitkomt, mag het ook op zaterdag
worden rondgebracht. Wij hopen dat u/jij bereid bent wat tijd vrij te maken voor dit mooie (missionaire)
werk.
U/jij kunt zich na de morgendienst van zondag 9 december bij ons opgeven in de grote zaal, of telefonisch:
0172 587649, of per e-mail naar knibbegraper@planet.nl
Hartelijk dank, de Missionaire Commissie.

Uitnodiging Volkskerstzang
Op zaterdag 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. Thema: Light of
the world. 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 www.zingenindekerk.nl.

