GEMEENTEBRIEF

Protestantse Gemeente Hazerswoude
27 januari 2019
Volgnummer 1360

Kopij inleveren/ insturen naar gemeentebrief@pghkorenaar.nl
De kopij dient uiterlijk donderdag om 14:00 uur in ons bezit te zijn!

Orde van dienst
Zondag 27 januari 2019
Derde zondag na Epifanie

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

Lied voor de dienst Lied 221
Stil gebed
De gemeente gaat staan
Intochtslied Psalm 23b: 1, 2 en 3
Groet
Klein Gloria
Kyriegebed
Glorialied ‘’’Komt laat ons vrolijk zingen’’
Vandaag 27 januari 10.00 uur
vers 1
Goedemorgen allemaal, hartelijk welkom in deze dienst
De tien woorden van Leven
waarin voorgaat ds. Carla Melgers . Het orgel wordt bespeeld
(Exodus 20: 1-17)
door Herman Verbree. En koster is Aad van Zanten.
Samenzang Lied 315: 1 en 2.
Bjorna Wanders is bij de oppas.
Zondagsgebed
In de Dobber of de hal staat de koffie, thee en/of limonade klaar
Gesprek kinderen
Samenzang ‘’we gaan voor even uit
en daarvoor bent u weer van harte uitgenodigd.
elkaar’’
Schriftlezing Psalm 139: 1-6
Collecten 27 Januari 2019
e
Samenzang Lied 139b
1 inzameling van uw gaven is voor PKN Jeugdwerk
Schriftlezing Lezing:
Matteus 5: 1-2
Op vrijdagavond 1 februari gaan in heel Nederland 600
Samenzang Lied 321: 1 (allen)
jeugdgroepen met elkaar de strijd aan tijdens Sirkelslag Young,
2 (vrouwen) 3(mannen) 4 (allen )
een online spel van JOP, Jong Protestant. Met Sirkelslag spelen
5 (vrouwen) 6 (mannen) 7(allen)
clubs en jeugdgroepen via internet tegen andere groepen uit heel
Preek
Nederland. Het spel is een laagdrempelige manier om
Samenzang
lied 362
ongedwongen bezig te zijn met geloofsonderwerpen en vervult in
Dienst van de gebeden
Inzameling van de gaven
gemeenten vaak een missionaire rol. Naast Sirkelslag Young
Slotlied
Lied 422
voor kinderen van 12-16 jaar, is er ook Sirkelslag Kids voor
Uitzending
en
zegen
8-12 jarigen en Sirkelslag School voor groep 7 en 8 van de

basisschool. Met uw bijdrage aan deze collecte maakt u het
mogelijk dat JOP ieder jaar opnieuw Sirkelslagprogramma’s en
andere werkvormen kan ontwikkelen voor jeugd in én buiten de kerk.
2e inzameling van uw gaven is voor Diaconaal centrum de Bakkerij, Leiden
Diaconaal Centrum De Bakkerij is een modern kerkelijk centrum voor hulp en dienstverlening. De Diaconie
Protestantse gemeente Leiden en de RK Diaconie Leiden geven vanuit de kerken hulp aan ieder die dat
nodig heeft, dichtbij en ver weg, voor korte of langere duur. Paul Brommet is speciaal bedoeld voor dak- en
thuislozen in Leiden. Hij is op straat te vinden bij de hangplekken van dak- en thuislozen en vraagt oprecht
“Hoe gaat het met je?” Hij verzorgt kerkdiensten met iets te eten en te drinken na afloop. Maar verzorgt ook
uitvaartdiensten als een passend afscheid voor mensen uit de doelgroep.

Bloemengroet
De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet en beterschapswens naar Tieke van Zanten. Ze
worden gebracht door Anneke van Zanten en Meinte Vierstra

Volgende week zondag 3 februari 10:00 uur is het doopdienst.
Voorganger is ds. Carla Melgers, de organist is Jos Qualm en Wim Rademaker verzorgt de kostersdienst.
Oppas: Suzanne van der Haven.
De collecten zijn voor Kerk in Actie/Werelddiaconaat en Kerk.

Uit de gemeente
Zondag 3 februari mogen wij als gemeente de doop vieren van Gijs Willem Peter (geboren 26 augustus
2018), zoon van Jeffrey en Sharon Kastelein en van Viktor Bram Benjamin (geboren 2 oktober 2018), zoon
van René en Désiree van Haaren en broertje van Cato en Seb. Wij verheugen ons samen met de ouders
en grootouders op de doop van hun (klein)kind.
Afgelopen dinsdag 22 januari is op 92-jarige leeftijd overleden mevrouw Magcheltje van Veen- van Elswijk.
Haar gezondheid ging het afgelopen jaar steeds verder achteruit en de laatste weken voelde zij dat haar
einde nabij was. Omringd door haar kinderen is zij rustig ingeslapen.
Wij wensen haar dochters Sjanie en Corry, haar schoonzoons Nico en Roelf, haar kleindochters Cynthia en
Bianca en achterkleinzoontje Noah van harte Gods troostende nabijheid toe.
Het ‘’in memoriam’’ van mevrouw van Veen zal op zondag 2 februari worden uitgesproken.
LIEDBOEKEN! Tijdens de dienst van zondag 23-12-2018, waarin de laptop 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 terug komen. Alvast bedankt voor uw
medewerking!
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)

Mocht u op de avond waarop uw wijk gepland is verhinderd zijn, dan bent u natuurlijk van harte welkom op
een van de andere avonden.
Kerkbalans 2019.
Deze week wordt uw antwoordenveloppe opgehaald. De leden van het College van
Kerkrentmeesters worden daarin bijgestaan door 12 vrijwilligers, waar we natuurlijk heel blij mee zijn. Het
helpt ons ook als u uw enveloppe op de afgesproken dag al klaar ligt.
Heeft u nog vragen over het formulier, belt u dan even met Dick Zaal (06-83792490).
Uw medewerking wordt op prijs gesteld.
Automatische betaling(en) VVB.
Ik maak u er op attent dat degenen die hun VVB-toezegging voor het jaar 2019
hebben gewijzigd en gewend zijn automatisch te betalen, alleen zelf dit bedrag
bij de bank of giro kunnen laten veranderen.
Wilt u hier graag aandacht aan geven.
Voor wat betreft wijziging VVB-bedrag met betrekking tot een afgegeven
machtiging, hoeft u niets te doen. De penningmeester neemt bij incassering
de wijziging over zoals aangegeven op het toezeggingsformulier VVB 2019.
Bij voorbaat hartelijk dank.
Met vriendelijke groeten,
Dick Zaal.
Bazaar jeugdclubs
Ook dit jaar zal er weer een bazaar worden georganiseerd door de jeugdclubs. Deze zal gehouden worden
op 9 februari van 14.00-17.00uur in de Regenboog. Iedereen is van harte uitgenodigd!!
Er is natuurlijk weer genoeg te zien, te doen en te kopen. Elke club heeft zijn eigen spel, knutselhoekje of
verkoopspulletjes. In de hal kunt u genieten van een kop koffie met iets lekkers.
Het doel van de bazaar is dit jaar voor de werkvakantie uit de gemeente zij gaan van de zomer naar
Hongarije. In plaats Nyíregyháza staat een huis voor gehandicapte vrouwen, met verschillende
beperkingen. Hier gaan zij helpen en dingen opknappen. Met de bazaar hopen we een mooi bedrag voor
hen op te halen.

