GEMEENTEBRIEF

Protestantse Gemeente Hazerswoude
24 februari 2019
Volgnummer 1365

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

24 februari 2019. Goedemorgen allemaal, hartelijk
welkom in deze dienst waarin we met elkaar de Maaltijd van
de Heer mogen vieren.
Ds. Carla Melgers is onze voorganger, Piet Boon bespeelt het
orgel en Hilbrand Zintel zal koster zijn. Diny Boer-Harkes is er
voor de oppas.
Na de dienst staat er koffie, thee en/of limonade klaar in de Dobber
of de hal en daar wordt u weer van harte voor uitgenodigd.
Collecten 24 februari
1e inzameling van uw gaven is voor Plaatselijk missionair werk
De vakantie bijbel week, de paasbroodjes actie, een kraam op de
jaarmarkt, filmhuis, de kerstpakketten actie en nog veel meer.
Helpt u mee de plaatselijke missionaire activiteiten mogelijk te
maken en te houden?
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.
Avondmaal collecte
De inzameling van uw gaven is de
voedselbank

Orde van dienst
Zondag 24 februari;
Zevende zondag na Epifanie
Lied voor de dienst
lied 280: 1, 4 en 6
Stil gebed
De gemeente gaat staan
Intochtslied
Psalm 18: 1
Votum en groet
Klein Gloria
Lied om ontferming en van Gloria
281:1, 2, 4, 5, 6, 10
Zondagsgebed
Samenzang
Lied 224 (in canon, 2x) 4
groepen na 1 regel zet volgende groep
in.
Gesprek met de kinderen
Samenzang ‘’wij gaan voor even uit
elkaar’’
Schriftlezing
Genesis 18: 1 tot 15
Samenzang
Psalm 107: 1, 2 en 3
Schriftlezing
Psalm 39: 13
Schriftlezing
1 Korintiërs 11: 33
Samenzang
lied 388: 1, 4 en 5
Overweging
Samenzang
lied 418: 1
De kinderen komen terug uit de
nevendienst
Viering van de Maaltijd van de Heer
Samenzang
lied 395: 1
Heilig Avondmaalscollecte
Tafelgebed
LIEDEREN TIJDENS HET BREKEN EN
DELEN:
Lied 568a (herhalen), lied 791, lied 117d
(herhalen)
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Slotlied
lied 227 (3x)
Uitzending en zegen

De voedselbank helpt mensen die in financiële nood verkeren door ze (tijdelijk) te
voorzien van voedselpakketten. Wij werken samen met bedrijven, instellingen,
overheden en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten
verdwijnen en het milieu minder wordt belast.

Bloemengroet
.
De bloemen gaan vandaag, met een hartelijke groet van ons allen, naar mevr. M. de Gelder- de Gelder.
Zij heeft een nieuwe hartklep gekregen. We wensen haar veel sterkte met het verdere herstel.
Ze worden gebracht door Anneke de Jong en Martha Rademaker.

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

Volgende week zondag 3 Maart
Let op:
Volgende week zondag 3 maart om 9.30 uur is in de Herv. kerk een gezamenlijke dienst in
verband met de afsluiting van de BijbelVakantieClub. U wordt daar van harte voor uitgenodigd.
Er is geen dienst in ons kerkgebouw!!!!!
Mochten er bijzondere gegevens zijn voor de gemeentebrief van 3 maart, dan zijn die te lezen op de Website.
Er is dus geen gemeentebrief voor 3 maart.

Wereldgebedsdag in Hazerswoude-Dorp?
Al jaren werd er door de drie kerken van Hazerswoude-Dorp op de eerste vrijdag in
Maart een viering van Wereldgebedsdag georganiseerd. Helaas is er dit jaar in
Hazerswoude-Dorp geen viering, maar het is mogelijk om op vrijdag 1 maart de
Viering van Wereldgebedsdag in zorglocatie Rhijndael, Europasingel 2 in Koudekerk
a.d. Rijn bij te wonen. Deze begint om 19.00 uur.
Voor meer informatie kunt u terecht bij Anneke van Zanten, telefoonnummer, 079 3313684.

Hierbij alvast de gegevens voor de dienst van 10 maart:
10 maart 10.00 uur
o.l.v. Ds. C.C.A. Melgers (Biddag)
Organist: Jos Qualm
Koster: Wim Rademaker
1e en 2e collecte: PKN/Catechese en Diaconie
Kindernevendienst*
Oppas: Lisette Langeraar

