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

Lief en leed in de gemeente
Voor berichten over lief en leed in onze gemeente kunt u contact
opnemen met onze predikant en/ of met uw wijkouderling. Het
beste is de predikant telefonisch bereikbaar tussen 8.45-9.15u of
16:30-17:00 uur. Natuurlijk kunt u het altijd proberen en eventueel
een boodschap achterlaten op het antwoordapparaat.
Woensdag is haar vrije dag.
Tel.: 589164, Email predikant@pghkorenaar.nl

Vandaag:
zondag 1 juni 2014,
is onze voorganger ds. Marloes van Doorne. Herman Verbree is
onze organist. De kostersdienst wordt verzorgd door
Wim Rademaker. Suzanne Marijnissen verzorgt de oppasdienst.
De kindernevendienst wordt geleid door Daphne Wanders en
Barbara van Rijthoven.
Na de dienst bent u welkom bij de koffie in de Dobber.
De Cantorij zal in deze dienst haar medewerking verlenen.

Protestantse Gemeente Hazerswoude
1 juni 2014
Volgnummer 1118

Orde van dienst
Nieuw lied: refrein lied 126a
refrein lied 286
Welkom en mededelingen
Intochtslied: Psalm 27: 2 en 4
Cantorij: Lied 298
Klein Gloria
Kyrie
Gloria: Lied 150a
Gebed bij de opening van de Schriften
Gesprek met de kinderen
Zingen: Hemelvaart
Lezen: Ezechiël 39: 21-29
Zingen: Lied 126a
Lezen: Johannes 17: 1-13
Zingen: Lied 665: 1, 3, 4 en 5
Uitleg en verkondiging
Orgelspel
Gebeden
Zingen: Lied 286
Collecten
Slotlied: Lied 418: 1, 2 en 4
Wegzending en zegen

1e inzameling van uw gaven is voor de Missionaire commissie.
De Missionaire commissie richt zich op de rand- en buitenkerkelijken met nieuwe initiatieven die de
Korenaar meer plaatsen in de Dorpssamenleving.
2e inzameling van uw gaven is voor de Diaconie, Alphacursus.
Eten, praten, ontmoeten, lachen, leren en luisteren. Op de Alphacursus maak je vrijblijvend kennis met
het christelijk geloof. 23 miljoen mensen deden al de Alphacursus.

Bloemengroet:
De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet van ons allen naar Margriet van Dijk.

Volgende week:
zondag 8 juni 2014, Pinksteren,
wordt de dienst geleid door ds. Marloes van Doorne. Het orgel wordt bespeeld door Piet Boon. Onze
koster is Kees de Jong. De oppasdienst wordt verzorgd door Ellen Windhorst en Celine van Rijthoven.
Lydia Bol en Daphne Kalisvaart leiden de kindernevendienst.
De 1e inzameling is voor de pinksterzendingsweek van Kerk in Actie en de 2e inzameling voor het
onderhoudsfonds.
Na de dienst is er ruimte voor ontmoeting bij de koffie in de grote zaal.

