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GEMEENTEBRIEF
Kopij inleveren/ insturen naar gemeentebrief@pghkorenaar.nl
De kopij dient uiterlijk donderdag om 14:00 uur in ons bezit te zijn!
Pastorale berichten
Voor berichten over lief en leed in onze gemeente kunt u contact
opnemen met uw wijkouderling of met scriba Jan Luuk van Dijk
(Tel: 588793, Email: scriba@pghkorenaar.nl).

Vandaag: zondag 10 januari 2016
is onze voorganger ds. A. Moolenaar uit Lisse. Organist is Herman
Verbree. Onze koster is Cok Rademaker. Manon de Jong leidt de
kindernevendienst. Er is ook kinderoppas. Na afloop van de dienst
staat er koffie voor u klaar in de hal en de Dobber.

1e inzameling van uw gaven is voor de kerk
De kerk is vanouds een ontmoetingsplaats voor jong en oud, om
elkaar en vooral God te ontmoeten. Een plek van samenkomst,
van gebed en bezinning. Dat moeten we toch samen in stand
houden.

Protestantse Gemeente Hazerswoude
10 januari 2016
Volgnummer 1202

Orde van dienst
Zingen voor de dienst: Lied 286:1, 2
en 3
Welkom en mededelingen
Intochtslied:
Psalm 89: 1 en 7
Stil gebed
Groet
Klein Gloria
Zingen:
Lied 215:1 t/m 4
Gebed voor de nood van de wereld.
Zingen:
Psalm 68: 2,3 en 4
Gebed bij de opening van het Woord
Kinderen komen naar voren
Kinderlied:
Wij gaan voor even
uit elkaar
Kinderen gaan naar de nevendienst
1e Schriftlezing Jesaja 42: 1 t/m 7
Zingen:
Lied 459
2e Schriftlezing: Mattheus 3: 7 t/m 17
Uitleg en verkondiging
Orgelspel
Zingen
lied 686
Kinderen komen terug
Voorbeden
Collecten
Slotlied:
Lied 422
Zegen, beantwoord met Lied 415:3

2e inzameling van uw gaven is voor hulp aan vluchtelingen
(DPA)
Een Iraans gezin, bestaande uit moeder en twee dochters van 16
en 18 jaar oud. Zij zijn uit Iran gevlucht vanwege hun geloof. Ze zijn hier een jaar begeleid, maar komen
binnenkort op straat te staan omdat hun procedure hier in Nederland is afgewezen. Zij komen niet in
aanmerking voor Bed, Bad en Brood omdat de jongste dochter minderjarig is. Nu is de vraag of wij deze
mensen willen helpen.

Bloemengroet:
De bloemengroet gaat vandaag met een hartelijke groet en een blijk van medeleven van ons naar,
Mevr. T.E. Slootweg in Driehof.

Pastoraat:
Mevr. M. Hassefras-Hoek heeft na onderzoek te horen gekregen dat zij aan haar galblaas geopereerd
moet worden in het LUMC. Zij hoopt dat ze er niet lang op hoeft te wachten, want het is een moeilijke en
onzekere tijd.
We wensen haar veel sterkte en Gods nabijheid voor haarzelf en haar man en kinderen.
Mevrouw J. Schuring wordt op dinsdag 12 januari 2016 86 jaar.
Een kaartje naar haar zal de familie zeer op prijs stellen.
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Volgende week: zondag 17 januari 2016,
wordt de dienst geleid door ds. J. Kommers uit Harderwijk. Het orgel wordt bespeeld door Jos Qualm.
Hilbrand Zintel is onze koster. De 1 e inzameling is voor PKN/oecumene en de 2 e voor het
onderhoudsfonds. De kindernevendienst wordt geleid door Lydia Bol en er is ook kinderoppas. Na de
dienst staat de koffie voor u klaar in de Dobber en de hal.

De dienst van 24 januari begint om 15.00 uur
Op zondag 24 januari 2016 hoopt onze nieuwe predikant ds. Carla Melgers aan onze gemeente verbonden
te worden. Deze bijzondere dienst is ’s middags om 15.00 uur. ’s Morgens zal er die dag geen dienst zijn

“Het woord is aan jou.”
Dit is het thema van de “Week van Gebed voor de eenheid”.
We hebben het dan over de eenheid tussen de Christen kerken.
Ieder jaar wordt er in de derde week van januari in een week van gebed stil gestaan bij deze oecumenische
gedachte.
Ieder jaar is er een land in de wereld waar de Christelijke gelovigen gebeden en teksten aanreiken die we
wereldwijd mogen delen.
Dit jaar worden deze mooie gedachten aangereikt vanuit Letland.
Deze week van gebed is in 2016 van 17 t/m 24 januari.
Gastvrij delen we dan de kerkruimten met elkaar vanuit alle plaatselijke christelijke
geloofsgemeenschapen.
Dit jaar is de “gastkerk” de HH. Engelbewaarderskerk aan de Dorpstraat 248. Iedereen is op
maandagavond 18 januari welkom. ( In Kerkklanken van januari wordt de datum van 25 januari vermeld;
dit moet dus 18 januari zijn.) De viering is samengesteld en wordt geleid door de drie voorgangers van de
drie Hazerswoudse-Dorp kerken en begint om 19:00 uur. U bent van harte uitgenodigd.
Na de viering is in het parochiecentrum naast de kerk, koffie en thee en kunnen we samen van gedachten
wisselen over de diverse eigenschappen die we God toedichten. Drie eigenschappen worden kort ingeleid
door de drie voorgangers. Gezien de vorige jaren belooft dit weer een boeiende avond te worden.
Het woord is aan u.

Vooraankondiging mosselmaaltijd.
Op vrijdag 12 februari aanstaande organiseren we weer de jaarlijkse mosselmaaltijd. Altijd weer een
gezellige activiteit in de kerk en een mooie gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van het
Zeeuwse zeebanket. Voor € 27,50 per couvert krijgt u een 3 gangen diner dat wordt verzorgd door
ervaringsdeskundigen. De opbrengst is voor de kerk.
Opgeven kan bij ondergetekende (wees er vroeg bij) !!.
Namens de organisatoren Wim Vreeke.

