GEMEENTEBRIEF

Protestantse Gemeente Hazerswoude
20 januari 2019
Volgnummer 1359

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 20 januari 10.00 uur
Goedemorgen allemaal, hartelijk welkom in deze dienst waarin
voorgaat ds. Carla Melgers en de organist is Leo van Veen.
Hilbrand Zintel verzorgt de kostersdienst en Lily Hoogendoorn is
er voor de oppas.
De collecten zijn voor PKN/Oecumene en Onderhoudsfonds.
U bent na de dienst weer van harte welkom bij de koffie, thee
en/of limonade in de Dobber of de hal.

Orde van dienst
Zondag 20 januari 2019.
e
2 na Epifanie.
Lied voor de dienst Lied 218
Stil gebed
De gemeente gaat staan
Intochtslied
Psalm 66: 1, 3 en 7
Groet/Klein Gloria
Kyriegebed
Glorialied
“Ik zal er zijn voor jou’’
Zondagsgebed
Samenzang
lied 839
Gesprek met de kinderen
Zingen:
‘’Wij gaan voor even uit
elkaar’’
Kinderen gaan naar de nevendienst
Schriftlezing
Jesaja 62: 1-5
Samenzang
Psalm 96: 1, 6 en 7
Schriftlezing
Johannes 2: 1-11
Samenzang
lied 526: 3
Preek
Samenzang
God die ons aan elkaar;
een huwelijkslied ♫
t. H. Oosterhuis/m. Gelukkig is het land
(zetting: J. Vermulst)
Kinderen komen terug
Dienst van de gebeden
Inzameling van de gaven
Slotlied
Lied 858
Zegen

Collecten 20 januari
1e inzameling van uw gaven is voor PKN Oecumene
In Nederland zijn er ruim 1200 internationale en migrantenkerken.
De PKN zet zich in om contacten tussen interculturele kerken
onderling en contacten tussen deze en autochtone Nederlandse
kerken te bevorderen. Onder meer door leiders van interculturele
kerken toe te rusten en migranten- kerken te helpen meer
zichtbaar te worden in de Nederlandse samenleving, de media en
de politiek. Ook ondersteunt de PKN multiculturele groepen die
samen bĳbel lezen met advies en materialen, want samen de
Bijbel lezen vanuit diverse culturele invalshoeken is een enorme verrijking.
2e inzameling van uw gaven is voor het onderhoudsfonds
Een kerkgemeente moet onderhouden worden, dat geldt zeker voor de gebouwen. Helpt u mee?

Bloemengroet
De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet van ons allen naar mevr. N. van der Jagt- van Driel. Ze
worden gebracht door Han Korteland en Anneke de Jong.

Uit de gemeente
Mevrouw A Bol-Verburg was héél blij met het mooie, kleurrijke bloemstuk vanuit de kerk.
En de mooie kaart met vele namen vanuit de gemeente. Het heeft haar goed gedaan.
Hartelijke groet van mevrouw Bol.
Mevrouw C. Hassefras-de Dreu verblijft nog in het revalidatiecentrum de State, Van Beethovenlaan 60,
3055JD Hillegersberg. Mevrouw Hassefras voelt zich erg eenzaam. Een kaartje of bezoekje vanuit de
Korenaar zal haar goed doen.

Volgende week zondag 27 januari 10:00 uur
is ds. Carla Melgers onze voorganger en bespeelt Herman Verbree het orgel. De koster is Aad van Zanten.
Bjorna Wanders is bij de oppas. De collecten zijn voor PKN/Jeugdwerk en Diaconie.

De wijkavonden : Het thema is: In goed gesprek.
De data van de wijkavonden:
Wijk 1 en 2
zondag 3 februari 2019
Wijk 3
zondag 3 februari 2019
Wijk 4 en 5
zondag 27 januari 2019

20.00 u. De Dobber (Korenaar)
20.00 u. Fam.de Jong
20.00 u. De Dobber (Korenaar)

Liedboeken
Tijdens de dienst van zondag 23-12-2018, waarin de laptop/beamer het niet deed, is gebleken dat er te
weinig liedboeken in onze gemeente zijn. Ook bleek dat er een behoorlijk aantal liedboeken niet meer in de
bekende doos lagen. Mocht u per ongeluk een liedboek mee naar huis hebben genomen, wilt u die dan
meenemen en weer in de doos deponeren. Er zullen ook een aantal nieuwe exemplaren worden
aangeschaft, maar het aantal is afhankelijk van de liedboeken die terugkomen.
Alvast bedankt voor uw medewerking!

Oecumenische gebedsviering
tijdens week van gebed 2019 voor eenheid van christenen in H.H. Engelbewaarderskerk
te Hazerswoude-Dorp

op maandag 21 januari om 19.00 uur.
'Recht voor ogen’ is het thema voor de Week van Gebed in 2019. Het thema haakt aan op de oproep om
‘recht te zoeken’ in het Bijbelboek Deuteronomium en is gekozen door de kerken in Indonesië. De kerken in
Indonesië vinden het belangrijk het recht voor ogen te houden als basis voor eenheid. In hun land hebben
zij ervaren hoe onrecht zorgt voor verdeeldheid en exclusiviteit. Dit terwijl de samenleving voorheen juist
gekenmerkt werd door samenwerking en solidariteit. Deze thematiek sluit prachtig aan bij de Week van
Gebed voor de eenheid die plaats vindt in 2019 van 20 tot en met 27 januari. Na de oecumenische
gebedsviering kunnen de leden van de gezamenlijke kerken aansluitend in gesprek gaan onder het genot
van koffie of thee. U bent van harte uitgenodigd. Het adres is Dorpsstraat 248 te Hazerswoude-Dorp.

Kleding inzameling voor de gevangenis in Alphen aan den Rijn
Aan de volgende mannenkleding is behoefte:
- Schoenen dit mogen ook sportschoenen zijn:
-Trainingspakken en Jogginsbroeken:
- Vesten en Truien:
- Jacks en Over jassen:
- Spijkerbroeken/Broeken:
- Korte broeken:
- T-Shirts:
- Shawls en Handschoenen:
Alle maten van S t/m XXXXL
U kunt het afgeven op zaterdag 26 januari en maandag 28 januari van 10 tot 12 uur
Bij de Korenaar, Dorpsstraat 183, Hazerswoude-Dorp
Bij voorbaat dank namens de gevangenen en Uw Diaconie!!

