GEMEENTEBRIEF

Protestantse Gemeente Hazerswoude
17 maart 2019
Volgnummer 1368

Kopij inleveren/ insturen naar gemeentebrief@pghkorenaar.nl
De kopij dient uiterlijk donderdag om 14:00 uur in ons bezit te zijn!

Orde van dienst
2 zondag van de 40dagentijd
Reminiscere
e

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

17 maart 2019. Goedemorgen,
welkom in deze dienst waarin voorgaat ds. L. Webbink uit
Bodegraven. Organist is Herman Verbree en Ed de Jong is koster. Lily
Hoogendoorn verzorgt de oppas.
Na de dienst staat de koffie/thee en limonade weer klaar in de hal en de
Dobber en is het fijn om elkaar daar te kunnen ontmoeten.

Lied voor de dienst: 718
Welkom
en
mededelingen
door
ouderling.
Predikant wordt opgeleid, gemeente
gaat staan.
Intochtslied: Psalm 25a
Stil gebed
Votum en groet
Gebed om ontferming en om de Geest
Gesprek met de kinderen??
Gemeente
en kinderen zingen het
“kinderlied”
Schriftlezing: Lukas 9: 28 - 36
Zingen:
lied 538: 1, 2
Schriftlezing: Lukas 9: 37 - 45
Zingen:
lied 538: 3, 4
Verkondiging
Zingen:
lied 827: 1, 2
Dankzegging en voorbeden
Zingen als acclamatie: lied 368d
Zingen:
lied 607: 1, 3
Collecten
Slotlied:
lied 536: 1, 2, 3 (staande)
Zegen
Uitzending en zegen

Collecten:
e
1 inzameling van uw gaven is voor Kerk en Diaconie
Verlaat de gevangenis....en dan?
Veel gevangenen willen na het uitzitten van hun straf een nieuw leven
opbouwen. Op eigen kracht blijkt dit erg moeilijk. Ex-gedetineerden
hebben vaak schulden, geen woonruimte, geen werk en geen sociaal
netwerk. Samen met Gevangenzorg Nederland en Exodus begeleidt
Kerk in Actie gevangenen naar een stabiele toekomst zonder
criminaliteit. Zo worden ex-gedetineerden in een van de elf
Exodushuizen via een woon- en werkprogramma geholpen hun leven
weer op te bouwen. Meer dan 1.600 vrijwilligers - veelal afkomstig uit
kerkelijke gemeenten - werken in deze Exodushuizen, bezoeken
gedetineerden in gevangenissen of begeleiden kinderen bij een bezoek
aan een ouder in detentie. Jaarlijks ondersteunen zij daarmee 4.000 gevangenen, ex-gevangenen en hun
familieleden. Met de opbrengst van deze collecte steunt u dit werk van Kerk in Actie voor (ex)gevangenen. Helpt u
mee?
2e inzameling van uw gaven is voor het onderhoudsfonds
Een kerkgemeente moet onderhouden worden, dat geldt zeker voor de gebouwen. Helpt u mee?

Pastoraat


Omdat velen vragen hoe het met Hans gaat, even dit berichtje.
Hij is 1 maart geopereerd en dat is goed gegaan. Het herstel verloopt langzamer dan gehoopt en inmiddels is
hij ruim 2 weken in het ziekenhuis. Het valt hem zwaar om zo lang van huis te zijn.
Als u hem wilt verblijden met een kaart of bezoekje: Hans Dorsman, Alrijne ziekenhuis, Leiderdorp.
Carla Kalisvaart



Mevrouw C.J. Hassefras-de Dreu is verhuisd van Hillegersberg naar Schiebroek.
Haar nieuwe adres is: Zorgcentrum Schiehoven



Mevr. Bep V T Wout Bregma ondergaat op dinsdag 19 maart een risico volle operatie.

Bloemengroet
De bloemen gaan met een hartelijke groet en beterschapswens naar mevr. Joke Roelofs en dhr. Piet Voets, Sikkel 4.
We wensen hen sterkte met het herstel.
Ze worden gebracht door Meinte Vierstra en Gerrie de Wit.

Spaardoosjes
Het is vandaag de tweede zondag van de veertigdagentijd.
Dit keer vertelt Ronald Zaal ons iets over Burkina Faso. Door zijn werk komt hij regelmatig in dit land en kan hij van
dichtbij zien hoe het gaat met de steun die onder meer wij als gemeente geven
Missionaire commissie

Volgende week zondag 24 maart 2019
is ds. T. Bouwman onze voorganger en zal Peter Burger het orgel bespelen. Cok Rademaker is dan koster en Celine
van Rijthoven verzorgt de oppas. De collecten zijn voor Kerk en ZoBeRo.

Braderie
Beste mensen,
Het is inmiddels 2019 en dat betekent dat we ook dit jaar weer een braderie willen organiseren en wel op zaterdag 5
oktober aanstaande. Graag nodig ik jullie uit op donderdag 4 april om 20.00 uur in de kerkenraadkamer voor een
eerste (start)vergadering. Het doel is te inventariseren en de organisatie van ons tweejaarlijkse evenement in kaart te
brengen.
Ook nieuwe vrijwilligers zijn van harte welkom
Hartelijke groet,
Meinte Vierstra

Zingt u mee?
Op zaterdag 6 april D.V. voert interkerkelijk koor Promising Voices de paaszang ‘Christus mijn Verlosser leeft!’ uit in
de sfeervolle Dorpskerk van Bodegraven. Er zijn er twee uitvoeringen, om 16.30 en om 20.00 uur. Het koor, onder
leiding van Leon van Veen, wordt vergezeld door diverse muzikanten, een verteller, solist Robert de Bruin en het
kinderkoor Joyful Gospel Kidz. Kaarten à € 7,50 verkrijgbaar via www.zingenindekerk.nl
Ben Kalisvaart

The Passion
Beste allemaal, Hiermee nodigen wij jullie uit om op Donderdag 18 april THE Passion 2019 te komen
kijken,
vanaf 20.15 uur is iedereen welkom !!
We beginnen met koffie/thee en na afloop nog een glaasje en praatje in de Dobber! Meinte Vierstra

Filmavond 22 maart 2019

e

Vrijdagavond 22 maart 2019 is de 3 filmavond van dit seizoen in de Korenaar.
Er wordt een mooie, interessante film vertoont. Bijgaand een aantal recensies die
in het kort de strekking van de film vertellen. De koffie staat klaar vanaf 19.30 uur.
Het is altijd een fijne en gezellige avond en U bent weer hartelijk welkom.
De 59-jarige Daniel Blake heeft bijna zijn hele leven als meubelmaker gewerkt in
het noordoosten van Engeland. Na een ziekte heeft hij voor het eerst in zijn leven
hulp nodig van de staat. Hij kruist het pad van de alleenstaande moeder Katie en
haar twee jonge kinderen, Daisy en Dylan. Katie's enige kans om te ontsnappen
aan een hostel voor daklozen, is door een flat te accepteren 450 km verderop.
Daniel en Katie bevinden zich in niemandsland, gevangen in de bureaucratische
rompslomp van het hedendaagse Groot-Brittannië.
De 59-jarige timmerman Daniel (Johns) heeft een zwak hart maar wil toch graag
werken. Helaas werken ze hem bij het arbeidsbureau vooral tegen. Daniel wordt
gek van het jargon, de computers, en de bevoogdende begeleiders. Simpel en
direct sociaal-realistisch drama van het beproefde duo Ken Loach (regie) en Paul
Laverty (scenario). Iets te simpel en direct soms, omdat goed en slecht wel heel
duidelijk worden afgetekend. Maar de mensen in de film zijn levensecht en de
kwestie is urgent. Vond ook de jury in Cannes, die de film in 2016 de Gouden Palm (voor beste film van het festival)
gaf.
Zoals we gewend zijn van de regisseur Ken Loach, neemt hij het op voor de gewone man die stand moet houden in
het hedendaagse Engeland. Humor, warmte en wanhoop gaan hand in hand en maken van “I, Daniel Blake”een
oprechte, emotionele en uiterst innemende film.

Kloosterbezoek 15 tot 17 april
Van maandag 15 tot woensdag 17 april gaan we weer met gemeenteleden naar het klooster in Megen. Er is nog plek
voor 2 deelnemers. Gun jezelf deze verrijkende ervaring! Aanmelden en/of informatie bij ds Carla Melgers.

