GEMEENTEBRIEF

Protestantse Gemeente Hazerswoude
3 januari 2019
Volgnummer 1357

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 6 januari 10.00 uur
Goedemorgen allemaal, hartelijk welkom in deze dienst
waarin voorgaat Prop. D.N. Roest uit Hoogmade. Jos Qualm is
organist en de koster is Ed de Jong. Celine van Rijthoven is bij de
oppas.
Na de dienst bent u weer van harte welkom in de Dobber of de
hal voor koffie, thee en/of limonade .
.

Collecten 6 januari
1e inzameling van uw gaven is voor de Diaconie
2e inzameling van uw gaven is voor het onderhoudsfonds

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 mevrouw A. Bol- Verburg in de Driehof.
Ze worden gebracht door Eline Wessels en John Windhorst.

Orde van dienst
Zondag 6 januari 2019
Orgelspel
Lied voor de dienst: 503
Predikant heet de gemeente welkom en
stelt zichzelf voor
Moment van stilte
Allen gaan staan
Intochtspsalm: 72: 1, 4, 5, 6
Klein gloria
Allen gaan zitten
Kyriegebed
Glorialied 468: 1, 2, 3, 4
Leefregel
De heilige Schrift
Gebed bij de opening van de Bijbel
Gesprek met de kinderen
Kinderlied lied 520 “De wijzen” 1,2, 6
Schriftlezing: Jesaja 60: 1-6(door lector)
Zingen: Lied 498: 1 t/m 5
Schriftlezing: Mattheüs 2: 1-12
Zingen: Lied 506: 1, 2, 3, 4
Preek
Zingen: Lied 517: 1, 2, 3
Kinderen zijn terug in de kerk
Dienst van gebeden en gaven
Dankgebed en voorbeden
Stil gebed
Gezamenlijk gesproken ‘Onze Vader’
Inzameling van de gaven
Kinderen uit de crèche zijn terug in de
kerk
Staande: Slotlied 418: 1, 2
Zegen
Zingen:
Lied 425: Vervuld van uw
zegen

Uit de gemeente
>Jaap v.d.Bosch verblijft nog steeds in Alphen aan de Rijn 2402 WC .
Hij gaat goed vooruit! Hij krijgt therapie en moet oefenen om wat te kunnen lopen. Hij zegt zelf wel eens
ongeduldig te worden... Hij wil graag naar huis.
Hij groet u en bedankt voor de post die hij heeft gekregen!
>Op woensdag 2 januari is mevr. L.Schipaanboord geopereerd aan een vernauwing in de halsslagader.
Het was een spannende tijd voor en haar man en ze zijn dankbaar en heel blij door te kunnen geven dat de
operatie geslaagd is. Omdat nog niet bekend is wanneer ze naar huis mag, kunt u, wanneer u een kaartje
van meeleven wilt sturen, dit naar haar huisadres sturen.

Volgende week zondag 13 januari 10:00 uur
Volgende week zondag 13 januari 2019 is ds. Carla Melgers onze voorganger en zal
Cok Rademaker de kostersdienst vervullen. Organist is Piet Boon.
De collectes zijn dan voor Kerk en Diaconie. Marleen Gräper verzorgt de oppas.

Op 11 januari a.s. is er weer een Filmavond.
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 vanaf 19.30 uur. De koffie staat dan klaar!!!!!

