GEMEENTEBRIEF

Protestantse Gemeente Hazerswoude
3 februari 2019
Volgnummer 1362

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 3 februari 10.00 uur
Goedemorgen allemaal, hartelijk welkom in deze doopdienst
waarin voorgaat ds. Carla Melgers. De organist is Jos Qualm en Wim
Rademaker verzorgt de kostersdienst. Oppas: Suzanne van der Haven.
In de Grote zaal staat de koffie, thee en/of limonade klaar en daarvoor
bent u weer van harte uitgenodigd.
Collecten 3 februari
1e inzameling van uw gaven is voor Kerk in Actie, wereld diaconaat
Bijna jaarlijks treden in Bangladesh de rivieren buiten hun oevers. Een
ramp, maar ook een zegen omdat het rivierwater zorgt voor vruchtbaar
land. De klimaatverandering heeft tot gevolg dat de overstromingen
talrijker, heftiger en meer onberekenbaar zullen worden. Een goede
voorbereiding is dan noodzakelijk. Door je huis op een hogere plek te
bouwen bijvoorbeeld of op grotere afstand van de rivier. Of door een
goed waarschuwingssysteem op te zetten, zodat mensen zichzelf en
hun vee tijdig in veiligheid kunnen brengen. Een van de programma’s
van Kerk in Actie is hierop gericht: medewerkers van lokale
partnerorganisaties worden getraind in rampenpreventie.
Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie partners in
Bangladesh om de bevolking zo veilig mogelijk te laten leven.
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.

Bloemengroet
De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet van ons allen
naar Gerard en Nynke Wanders. Wij wensen hen veel sterkte en Gods
nabijheid in deze moeilijke tijd. De bloemen zullen namens ons allen
gebracht worden door Marjan Zintel en ?.

Orde van dienst
e

3 februari 2019, 4 na Epifanie.
Bediening Heilige Doop aan
Gijs Willem Peter Kastelein
Viktor Bram Benjamin van Haaren
Lied voor de dienst: ‘Dit is de dag'
(begeleid door Heleen Polderman op de
piano) Naar Psalm 118:24 (Tekst: Huub
Oosterhuis, melodie: Fiji Island
Folksong)
Stil gebed
De gemeente gaat staan
Intochtslied
Psalm 8a: 1, 2 en 3
Votum en groet
Klein Gloria
Kyriegebed
Glorialied
Lied 217
Zondagsgebed
Gesprek met de kinderen
We luisteren naar ‘’je eigen weg’’ van
Huub van der Lubbe
Samenzang ‘’we gaan voor even uit
elkaar’’
Kinderen naar de nevendienst
Schriftlezing
Ezechiël 17,22-24 (door
lector)
Samenzang
lied 154b: 1, 6 en 7
Schriftlezing
Marcus 4,26-32 (door
Désiree van Haaren)
Samenzang
lied 923
Preek
Samenzang
lied 978: 1, 2 en 4
VIERING VAN DE HEILIGE DOOP
Samenzang Laat de kind’ren tot mij
komen (De doopvont wordt gevuld met
water door Lindi van Randeraad. (tante
van Gijs)
VG: ’met vreugde zullen wij water
scheppen uit de bronnen van het heil’’
ONDERWIJZING
PRESENTATIE
DOOPGEBED
Belijdenis (ALLEN GAAN STAAN)
DOOP EN HANDOPLEGGING
VERWELKOMING
Samenzang ‘’De kracht van Uw liefde’’
(begeleid door Heleen op piano, zang
Sabine Dijksterhuis)
Gedicht “Verbonden met vader en
moeder’’ (door Sharon)
In memoriam Magcheltje van Veenvan Elswijk
Samenzang
lied 23 b: 1, 2 en 5
Dienst van de gebeden
Inzameling van de gaven
Slotlied
913: 1 en 4
Uitzending en zegen

Uit de gemeente


Vanaf vrijdag avond tot donderdagmiddag heeft Gerard in het ziekenhuis gelegen, omdat hij
enorme buikpijn heeft gehad. Nu gaat het gelukkig weer beter.
We willen iedereen heel hartelijk bedanken die aan ons denkt, voor ons bidt, ons een kaart stuurt,
even belt of langs komt!
Het geeft ons de kracht om door te gaan in deze moeilijke tijd.
Gerard en Nynke



Wij leven mee met dhr. en mevr. Zaal-Harkes.
Dhr. Zaal heeft prostaatkanker en krijgt op 5 februari een patscan om te zien of het plekje in zijn
dikke darm een uitzaaiing is. Mevrouw Zaal is gevallen en blijkt een scheurtje in haar linker
heupkom te hebben. Het zal ongeveer 12 weken duren voordat het weer is hersteld.
Wij wensen hen van harte Gods liefdevolle nabijheid toe.



Namens mevr. Lenie Schipaanboord wordt iedereen heel hartelijke bedankt voor het warme en
betrokken meeleven na haar operatie. Ze heeft heel veel kaarten gekregen en aandacht via haar
man, wanneer hij aanwezig was in de dienst. De laatste berichten zijn dat het herstel zich in
stijgende lijn bevindt. Ze voelen zich gedragen door de betrokkenheid van de gemeente.

De wijkavonden. Het thema is: In goed gesprek.
Vanavond zijn nog de volgende de wijkavonden:
Wijk 1 en 2
20.00 u.
De Dobber (Korenaar)
Wijk 3
20.00 u.
Fam.de Jong Jan Steenstr.32

Volgende week zondag 10 februari
is ds. Carla Melgers onze voorganger. Piet Boon begeleidt ons op het orgel, Ed de Jong is de koster en
Noor Knibbe verzorgt de oppas. De collecten zijn voor PKN/catechese en diaconie.

