
Zusters en broeders,      Hazerswoude dorp, 2 april 2020 

 

Kerkdiensten 

Voor de komende weken zullen we ongeveer op dezelfde manier doorgaan. Met een heel klein groepje 

gemeenteleden is er zondagmorgen een eredienst om uit te zenden via internet. Vanaf nu doen we dat weer 

om half tien. De dienst is te volgen op Kerkomroep.nl (rechtstreeks waarschijnlijk alleen geluid, later is er ook 

beeld) Daarnaast wordt er ook uitgezonden via YouTube. Kijk voor meer informatie op de website. Als u erbij 

wilt zijn (zingen) op zondagmorgen in de kerk, neem dan contact op met de scriba. De regels zijn dat u gezond 

bent en niet behoort tot een risicogroep en ook uw huisgenoten moeten gezond zijn. U wordt uitgenodigd voor 

de dienst. (Het blijft verdrietig om het zo op te schrijven; kerkdeuren horen op zondag wijd open te staan voor 

iedereen!). We hopen en vertrouwen toch op deze manier met elkaar verbonden te zijn. 

 

Pastoraat en diaconaat 

Neem contact op met iemand van de kerk als u een vraag heeft; ook in deze tijd. We helpen u graag! 

 

Jeugddienst 

Er wordt gekeken of er binnenkort toch ook een jeugddienst gehouden kan worden ongeveer op bovenstaande 

manier. U hoort hier nog van. 

 

Paaschallenge voor tieners 

Op woensdagavond 8 april is er een online paasspel. Je volgt Jezus in zijn laatste dagen door middel van 

puzzels, creatieve en doe-opdrachten die je binnen de tijd oplost of uitvoert. Dit spel speel je vanuit huis met 

minimaal één ouder of broer of zus. Wil jij ook meedoen? Stuur dan een appje naar Hilde de Gelder. Informatie 

is te vinden op de website van JOP. 

 

Kerkenraadsverkiezing 

De verkiezing  is voorlopig uitgesteld. Er komt dan ook weer een nieuwe datum voor het indienen van namen. 

 

Rommelmarkt 

De commissie heeft moeten besluiten om de rommelmarkt dit jaar niet door te laten gaan. Het is ten eerste al 

niet mogelijk om de ophaaldag (die op 11 mei zou plaatsvinden) door te laten gaan door de corona crisis op dit 

moment. Ten tweede verwachten wij dat het ook niet verantwoord is om op 6 juni de rommelmarkt door te 

laten gaan. Ondanks dat wij het allen ontzettend spijtig vinden, denken we dat dit het verstandigste besluit is. 

Er wordt wel nagedacht over een eventuele alternatieve activiteit na de zomer. De rommelmarktcommissie. 

Boekenhoek 

Helaas mag de boekenhoek niet open zijn in deze periode. U kunt wel een afspraak maken zodat er  

iets afgehaald of besteld kan worden. Dat kan via email: boekenhoek@hervormdhazerswoude.nl. U kunt ook 

bellen met een van de medewerkers: 1. 0172-587138 of 2. 0172-587967 of 3. 0172-589500 

 

Collecten 

Wilt u dit niet vergeten? U kunt uw gift overmaken op de volgende rekeningen: diaconie: 

NL27RABO0395910986 / kerkrentmeesters: NL12RABO0373721536. Wilt u als uw gift bestemd is voor een 

speciaal doel dit duidelijk vermelden? U kunt ook thuis sparen en het op een later moment doorgeven. Ook 

hiervoor zoeken we andere mogelijkheden. Houd de website in de gaten. 

 

In Christus verbonden, 

namens het moderamen van de kerkenraad, 

Aart Oppelaar, scriba 

scriba@hervormdhazerswoude.nl /tel: 06-47018616 



 

Gedicht gemaakt door een gemeentelid. 


