GEMEENTEBRIEF

Protestantse Gemeente Hazerswoude
10 januari 2013
Volgnummer 1050

Liederen en lezingen voor zondag 10 februari:
Gezang 323: 1 en 2; Tussentijds 2: 1,2,3,4 en 5; Gezang 16: 1 en 2; De vissers op het meer; Exodus 2;
11 t/m 25; Psalm 78: 2 en 5; Hebreeën 11: 23 t/m 29; E.L. 477: 1,2 en 3; Gezang 326: 2,4 en 5;
Gezang 480: 1,2 en 5.


Vandaag: zondag 10 februari 2013,
Wordt de dienst geleid door ds. mw. M.v.d. Zwaag uit ter Aar. Organist is Herman Verbree. Kees de Jong is
onze koster. De oppasdienst wordt verzorgd door Martha Rademaker en Celine van Rijthoven. Lisette
Langelaar en Barbara van Rijthoven leiden de kindernevendienst. De inzamelingen zijn voor diaconie en
kerk. Na afloop is er ruimte voor ontmoeting bij de koffie in de Dobber.
De 1e inzameling van uw gaven is voor de: Diaconie, doel; AMREF Flying Doctors
Als werken je levenswerk wordt. Wat zullen de drie Engelse artsen in hun begin jaren ontzettend veel uren
gemaakt hebben om de bevolking in Afrika te bezoeken voor medische hulp. En wat moeten deze artsen in
die begin jaren dat zij in Afrika werkten, zich steeds ongelukkig gevoeld hebben als men in vele gevallen er
niet kon komen of te laat kwamen. In 1957 opgericht als ‘Flying Doctors´, is nu na 56 jaar later als AMREF
Flying Doctors een begrip in Afrika maar ook over de hele wereld. Een goede gezondheid is een
mensenrecht, aldus AMREF Flying Doctors. Ook schoonwater, onderwijs, en de rechten van de vrouw
staan al decennia ’s lang op het programma.
Laat AMREF Flying Doctors blijven vliegen naar gebieden die haast niet toegankelijk zijn.
Uw diaconie
Bloemengroet.
De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet van ons allen naar:
mw. T.J. Roskam- van Leeuwen, app. 101 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 8.45-9.15u of 16.30-17.00u.
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@protestantsegemeentehazerswoude
Pastoraat:
Geen berichten ontvangen

 Volgende week, zondag 17 februari 2013,
e

Is het de 1 zondag van de 40-dagentijd. Voorganger is ds. Marloes van Doorne. Organist is Jos Qualm. Nicoline en
Niels van Zanten zorgen voor de oppas. De kindernevendienst wordt geleid door Lydia Bol en Martine Timmermans.
e
e
De 1 inzameling is voor de diaconie en de 2 voor het onderhoudsfonds. Na de dienst bent u welkom bij de koffie in
de Dobber.

 En verder:
 Foutje
In Kerkklanken las u dat er een formulier bijgevouwen was om namen van nieuwe ambtsdragers op
te geven. Helaas liep dat mis, maar afgelopen maandag zijn er (als het goed is) een tweetal nieuwe
brieven bij u in de bus gekomen. Een rode met daarop de data van de wijkavonden en een witte
waarop u namen van ambtsdragers kunt opgeven.
Mocht u het ondanks alle inspanningen dit toch gemist hebben, dan liggen op de steen in de hal
nog extra exemplaren. De kerkenraad is benieuwd naar uw suggesties. U kunt die opgeven tot en
met 24 februari a.s. U mag dit ook mailen naar scriba@pghkorenaar.nl

BijbelVakantieClub 2013
Ook dit jaar wordt er voor de kinderen van groep 1 tot en met 8 de BijbelVakantieClub georganiseerd.
Dit jaar is het thema Steengoed, Keigaaf. Wij willen graag kinderen in aanraking laten komen met God en
de Bijbel. Dit doen wij door het vertellen van een Bijbelverhaal, het zingen met de kinderen, spelen van
sketches en door verschillende andere activiteiten zoals knutselen, (buiten)spelletjes en samen eten.
De BijbelVakantieClub is in de voorjaarsvakantie, op woensdag 20 februari van 10:00 uur tot 12:00 uur en
op donderdag 21 februari van 10:00 uur tot 15:00 (inclusief eten).
Voor groep 1 tot en met 6 wordt er een leuk programma georganiseerd in de Korenaar. Voor groep 7 en 8
een leuk programma in de Jol, Raadhuisplein. Donderdag 21 februari sluiten we de BijbelVakantieClub
gezamenlijk af van 13:00 uur tot 15:00 uur met een spetterend programma!
Het beloofd allemaal echt steengoed en keigaaf te worden! Dus kom allemaal op 20 en 21 februari!
Als je 1 van de 2 dagen niet kunt, is dit geen enkel probleem iedereen is op ieder moment welkom!
Graag tot dan!
Voor informatie over de BijbelVakantieClub 2013 kunt u terecht bij 1 van de leden, Bianca van Aalst, Daan
Kroon, Hanna de Wilde, Inez Moons, Anne de Bruin, Ruth van der Meer en Esther Karens.
Voor de organisatie van de BijbelVakantieClub 2014 zijn wij op zoek naar een nieuw lid van het
BijbelVakantieClubteam. Lijkt het u/je leuk om dit evenement mede te organiseren? Neem dan contact met
Esther op. Zij is bereikbaar via e-mail: Estherkarens@hotmail.com of telefonisch via 0172-586252.

Vrijwilliger worden bij de VPTZ?
Maandag 18 febr. is er een inloop-informatieavond van de VPTZ. Wij willen heel graag in contact komen
met mensen die overwegen om vrijwilliger te worden. Hebt u/jij vragen daarover dan willen we graag
informatie geven.
De avond wordt gehouden in de Regenboog en begint om 20.00uur.
Namens de VPTZ, Rita de Gelder

