GEMEENTEBRIEF

Protestantse Gemeente Hazerswoude
17 februari 2019
Volgnummer 1364

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 17 februari 10.00 uur
Goedemorgen allemaal, hartelijk welkom in deze dienst
waarin voorgaat Ds. E. van der Kaaij uit Nijkerk.
Organist is Herman Verbree en Hilbrand Zintel is koster.
De collecten zijn voor Diaconie en Onderhoudsfonds.
Oppas: Susanne van der Haven
U bent na de dienst weer van harte uitgenodigd voor koffie,
thee en/of limonade in de Dobber of de hal .

Orde van dienst
Zondag 17 februari 2019
Lied voor de dienst: Lied 217
Stil moment
De gemeente gaat staan
Intochtslied:”
Psalm 146: 1,3
Groet
Klein Gloria
Kyrie met gezongen acclamatie
Zingen:
Glorialied 304
Gebed van de zondag
Gesprek met de kinderen
Zingen “wij gaan voor even uit
elkaar
Eerste Lezing: Genesis 12: 1-3
Lied 803: 1,2
Tweede Lezing: Ester 7
Zingen:
Lied 538: 1.4
Verkondiging
Zingen:
Lied 146 c: 2,3,5,7
Dankzegging en voorbeden
Collecten
Slotlied:
Lied: 845
Zegen

Collecten 17 februari
1e inzameling van uw gaven is voor Max maakt mogelijk
Duizenden ouderen in Roemenië, Moldavië, Oekraïne,
Litouwen, Kosovo, Albanië en Bosnië zien ieder jaar met
angst en beven de wintermaanden tegemoet. Met hun
pensioen van €30 tot €45 per maand, kunnen ze geen kolen
of hout kopen om deze koude periode, met temperaturen van min 20 graden te overleven. MAX
Maakt Mogelijk wil daarom voor de winter al kolen en hout uitdelen. Maar als de temperatuur in
heel Europa laag is, hebben vooral de ouderen in Oost-Europa, het extreem koud. Om -25 graden
te overleven in tochtige krotten is veel meer hout, kool, voedsel nodig. Help de ouderen om ook
deze koude dagen te overleven!
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 dhr. Jaap van den Bosch.
Hij mocht donderdag 14 februari weer thuis komen, na een revalidatie van bijna drie maanden in
Oudshoorn. We vinden het fijn voor hem dat hij weer terug is in zijn vertrouwde omgeving.
Ze worden gebracht door Marian Zintel en......

Volgende week zondag 24 februari 10:00 uur
waarin we met het elkaar het Heilig Avondmaal mogen vieren, is ds. Carla Melgers onze
voorganger, Piet Boon bespeelt het orgel en Cok Rademaker zal koster zijn. De collecten zijn voor
Plaatselijk Missionair werk en Kerk. De Avondmaalscollecte is dan voor de Voedselbank.
Diny Boer-Harkes is er voor de oppas.

Let op:
Zoals u hebt kunnen lezen in een Kort verslag van de kerkenraad (van 10 dec.) is er op 3 maart
geen dienst in ons kerkgebouw. Dit in verband met de gezamenlijke afsluiting van de Bijbel
Vakantie Club in de Hervormde kerk.
Per abuis is de dienst van 3 maart in het kerkdienstenrooster in Kerkklanken alsnog vermeld als
een reguliere dienst. In februari zal er wekelijks in de Gemeentebrief nogmaals aandacht aan
geschonken worden, zodat u niet voor niets naar de kerk komt.

BijbelvakantieClub
In de voorjaarsvakantie is er weer De BijbelVakantieClub!
De groepen 1 tot en 6 komen hebben een programma in ‘De Korenaar’ (dorpsstraat 183,
Hazerswoude-Dorp) op woensdag 27 februari van 9.30 tot 12.30 en donderdag 28 februari van
9.30 tot 14.00.
We gaan knutselen, luisteren naar een Bijbelverhaal, zingen en lekker eten!
Op donderdag sluiten we af met een THEATER van 13.00 tot 14.00. Iedereen is daar van harte
welkom!
De tieners (groep 7 en 8 en brugklas) hebben een eigen programma in “De Regenboog” op het
Raadhuisplein in Hazerswoude-Dorp. Op 27 februari van 9.30 tot 12.00 en 28 februari van 9.30 tot
14.00. Er staat een vol programma voor jullie klaar, met op donderdag een spannende activiteit!
Wilt u helpen? Geef het aan! Dan krijgt u een mailtje om u aan te melden.
Op de hoogte blijven? Volg ons op Facebook: bvc hazerswoude
Vergeet niet om iemand mee te nemen. Iedereen is welkom!
Namens het team, Nicoline van Zanten

