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Liederen en lezingen voor zondag 23 juni
Gz. 463:1 (nieuwe mel.); Ps. 27: 1 en 2; Gz. 21: 1, 5 en 7; Is je deur nog op slot?; Jesaja 65: 1-9; Ps. 89: 1
en 4; Lucas 8: 26-39; Gz. 437; Gz. 463: 1, 3, 4(vrouwen) en 5; Gz. 330: 1 en 2

Vandaag: zondag 23 juni 2013,
is onze voorganger ds. Marloes van Doorne. Het orgel wordt bespeeld door Herman Verbree.
Hilbrand Zintel is onze koster. Marleen Graper en Suzanne v.d. Haven zorgen voor de kinderoppas.
De kindernevendienst wordt geleid door Lydia Bol en Daphne Kalisvaart. De inzamelingen zijn voor de
diaconie en het onderhoudsfonds. En natuurlijk is er na de dienst weer koffie, thee of limonade in de
Dobber.
1e inzameling van uw gaven is voor de: Diaconie doel / Ark Mission
Bijbels voor Wereldkinderen
Dit jaar bestaat Ark Mission 100 jaar, een gebeurtenis waar ook de diaconie even bij stil wil blijven staan.
Dat betekend dat kinderen uit de vier continenten in deze honderd jaar iets over God heeft kunnen horen en
lezen. Zo krijgen straatkinderen in Bolivia een kinderbijbel. Schoolkinderen in de Oekraïne hebben
inmiddels de Kinderbijbel ook ontdekt en groeit de vraag nog steeds. Kinderen in Ghana leren lezen met
behulp van de Jezus Messias Stripbijbel, komen in contact met het evangelie en leren tegelijk lezen en
schrijven.
Zo kunnen wij nog wel even doorgaan. Belangrijk is, dat waar een vraag is, ook een antwoord moet zijn.
Uw diaconie
Bloemengroet:
De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet van ons allen naar Mevr. H. Meel-van Veen in de
Driehof.
Lief en leed in de gemeente
Voor berichten over lief en leed in onze gemeente kunt u contact opnemen met uw predikant en/ of met de
wijkouderling. Het beste is zij telefonisch bereikbaar tussen 8.45-9.15 uur of 16.30-17.00 uur.
Natuurlijk kunt u het altijd proberen en eventueel een boodschap achterlaten op het antwoordapparaat.
Zij belt u dan zo snel mogelijk terug. Tel.: 589164,
Email predikant@pghkorenaar.nl

Pastoraat
Mw. van Zanten-Sytsma heeft sinds maart al last van een wond aan haar been die maar niet dicht wil. Ze
heeft daarom extra hulp thuis nodig. Daarbij blijft haar gezondheid broos door haar zwakke hart.
Herman Windemuller verblijft nog in een logeerkamer (008) in de Driehof. Een bezoekje daar zal hij zeker
op prijs stellen.
Mw. Schurink is deze week opgenomen in het Rijnlandziekenhuis. Ze wacht daar op een dotterbehandeling.
Ze hoopt dat hiermee haar valpartijen tot het verleden gaan behoren.
Rijnland Ziekenhuis, afd. cardiologie, Postbus 4220, 2350 CC Leiderdorp

Trouwen
Vrijdag 28 juni hopen Mariska van Zanten en Guido Nieuwenhuijse elkaar het ja-woord te geven. Ook willen
zij Gods zegen vragen over hun huwelijk. De trouwdienst zal om 15.00u plaatsvinden in de Korenaar. U
bent van harte welkom om dit mee te vieren. We wensen het bruidspaar en hun familie een mooie dag toe.

Volgende week, zondag 30 juni: Middeninn,
de zgn. overstapdienst. Afscheid van groep 8 van de kindernevendienst en de basiscatechese. Voorganger
is ds. Marloes van Doorne. Corné van Doorne bespeelt het orgel. Er is oppas+ verzorgd door Rianne en Iris
Wessels. Vandaag geen kindernevendienst en tienernevendienst. Wim Rademaker is onze koster. De 1e
inzameling is voor de kerk en de 2e voor de diaconie. Na afloop is er voor iedereen iets te drinken in de grote
zaal.
Overstapdienst zondag 30 juni
Volgende week nemen twee kinderen, Suzan van der Haven en Floortje Boogerd, afscheid van de
kindernevendienst en de basiscatechese. Het thema van de overstapdienst is ‘In het voetspoor van...’
In deze dienst is er geen tienernevendienst. Wel is er Oppas+ voor de jongste kinderen.

En verder . . . . . . . . . . . :
Een nieuw jaarboekje.
De zomervakantie nadert. Tijd om een (kerkelijk) jaar af te sluiten, maar ook om al weer vooruit te kijken
naar het nieuwe jaar. Daarbij hoort een nieuw jaarboekje met gegevens die up to date zijn. Daarom een
verzoek aan u allen om nog even in het oude jaarboekje te kijken en te zien welke gegevens gewijzigd
moeten worden. Graag verzoek ik u mij de wijzigingen van adressen, namen en andere gegevens door te
sturen voor 10 juli a.s. Liefst per mail naar scriba@pghkorenaar.nl , maar het mag ook op een briefje.
Vast bedankt voor uw medewerking.
Jan Luuk van Dijk, scriba.

Informatie Nieuw liedboek
30 juni na de kerkdienst
Het nieuwe liedboek is uit. De meeste liederen zijn voor ons als gemeente al vertrouwd. Een groot gedeelte
van het oude liedboek is overgenomen. Ook hebben we in de loop van de jaren al veel nieuwe liederen
geleerd, bijvoorbeeld uit de bundels Tussentijds, Evangelische Liedbundel en Opwekking. Maar er zitten
ook nieuwe liederen tussen. Het is een zeer breed georiënteerd liedboek geworden. Zo breed als de
Protestantse Kerk in Nederland ook is. De komende tijd zullen we er soms al uit gaan zingen. Na de
startzondag, op 15 september, gaan we als gemeente over op het gebruik van het nieuwe liedboek. Graag
willen we u voor die tijd nog wat meer kennis laten maken met het nieuwe liedboek, daarom dit
informatiemoment. Na de kerkdienst gaan we nog even door met zingen. De cantorij o.l.v. Heleen
Polderman zal ons daarbij gaan helpen.
Tot en met zondag 14 juli kunt u het Liedboek ook in de Korenaar bestellen, als we meer dan 100
exemplaren in één keer kopen, krijgen we €2,50 per boek korting. Dan kost het liedboek niet €25,00, maar
€22,50.
Ook is er een actie van het Missionair Werk van de PKN. Als u donateur wordt, voor minimaal €3,00 per
maand voor een jaar lang, dan krijgt u een liedboek gratis. Folders liggen ook op de meeleeftafel.
Ik wens u en ons als gemeente alvast veel zing-plezier toe!
ds. Marloes van Doorne

Gezocht: Zomerleiding kindernevendienst
Ook dit jaar zijn we weer op zoek naar enkele mensen die het leuk vinden om een keer kindernevendienst te
leiden in de zomerperiode. Voor de volgende zondagen wordt leiding gezocht:
28 juli, 4 augustus, 11 augustus, 18 augustus, 25 augustus.
Wie meldt zich aan?
Voor materiaal en verhalen wordt gezorgd.
Aanmeldingen graag bij mij: ds. Marloes van Doorne – 589164 of predikant@pghkorenaar.nl

