GEMEENTEBRIEF

Protestantse Gemeente Hazerswoude
10 februari 2019
Volgnummer 1363

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

10 februari 2019, 10.00 uur.
Goedemorgen allemaal, hartelijk welkom in deze dienst
waarin voorgaat ds. Carla Melgers. 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.
In de Dobber of de hal staat de koffie, thee en/of limonade klaar en
daarvoor bent u weer van harte uitgenodigd.

Collecten 10 februari
1e inzameling van uw gaven is voor voor PKN, Catechese
Het is niet altijd makkelijk om jongeren mee te nemen op de
ontdekkingsreis naar het christelijk geloof en de betekenis van het
geloof in het dagelijks leven. JOP, Jong Protestant, ontwikkelt
materialen om catecheten hierbij te ondersteunen, zoals het
catechesemateriaal Overhoop. Hierin komen alle ‘basics’ van het
christelijk geloof aan de orde, zoals doop, avondmaal, wat gebeurt
er in de kerkdienst en hoe weet je dat het christelijk geloof ‘waar’
is! De gratis materialen met creatieve en interactieve werkvormen
zijn beschikbaar via de website van JOP. Met uw bijdrage aan de
collecte maakt u het mogelijk dat jongeren in onze kerken blijven
leren over het christelijk geloof op een manier die bij hen past.
2e inzameling van uw gaven is voor de eigen diaconie.

Orde van dienst
Zondag 10 februari 2019;
e
5 na Epifanie.
‘’Een goed gesprek’’
Lied voor de dienst lied 283
Stil gebed
De gemeente gaat staan
Intochtslied
Psalm 139: 1, 2 en 3
Groet/Klein Gloria
Kyriegebed
Glorialied ‘’Samen in de naam van
Jezus’’
Zondagsgebed
Gesprek met de kinderen
Zingen ‘’Handen heb je om te geven’’
‘’Een goed gesprek’’
Samenzang
Lied 816
Schriftlezing Genesis 2: 4c -7
Samenzang
Lied 847
Schriftlezing Johannes 3: 1-15
Samenzang
Lied 686: 1 en 2
Preek
Samenzang
Lied 858
Dienst van de gebeden
Inzameling van de gaven
Slotlied
Lied 419
Uitzending en zegen
Vg:
In ons hart en in ons huis
Allen: De zegen van God
Vg:
In ons komen en in ons gaan
Allen: De vrede van God
Vg:
In ons leven, op onze zoektocht
Allen: De liefde van God
Vg:
Bij het einde, nieuw begin
Allen: De armen van God om ons te
ontvangen, thuis te brengen,
Allen: Amen

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 Kerk-klanken alsnog vermeld als een reguliere dienst. Eind februari zal er in de
Gemeentebrief nogmaals aandacht aan geschonken worden, zodat u niet voor niets naar de kerk komt.

Bloemengroet
De bloemen gaan vandaag met medeleven namens ons allen, naar Hans Dorsman in de Driehof.
We wensen Hans veel sterkte in deze spannende tijd.
Ze worden gebracht door Tiemen Wessels en Martha Rademaker.

Volgende week zondag 17 februari
is onze voorganger Ds. E. van der Kaaij uit Nijkerk. Organist is Herman Verbree en
Cok Rademaker is koster. De collecten zijn voor Diaconie en Onderhoudsfonds
Kindernevendienst*/Oppas: Daisy Hoogendoorn

