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Liederen en lezingen voor zondag 10 maart: Verheugt U
Lied Tussentijds nr.1 De vreugde voert ons naar dit huis. Intochtslied: Ps. 34: 1 en 3. Kyrie: refr. van
Gez.184. Gez. 184: 2,3 en 4. Projectlied. Lezing 2 Samuël 14: 1-24. Gez. 481: 3. Lezing: Johannes 8: 1-11.
Ps. 103: 5. Gez. 487. Gez. 485

Vandaag: zondag 10 maart 2013,
de 4e zondag van de 40-dagentijd, wordt de dienst geleid door ds.mw. H.C. Pasterkamp uit Oegstgeest.
Organist is Piet Boon. Aad van Zanten is onze koster. De oppasdienst wordt verzorgd door Elze Verhorik
en Wouter Windhorst. De kindernevendienst wordt geleidt door Lisette Langeraar en Daphne Kalisvaart.
De 1e inzameling is voor Kerk in Actie binnenlands diaconaat en de 2e Onderhoudsfonds. Na afloop is er
ruimte voor ontmoeting bij de koffie in de Dobber.
De 1e inzameling van uw gaven is voor: Kerk in Actie / Binnenlands diaconaat
Geef ruimte om kind te zijn. Kind van de rekening, dat is nogal wat en misschien kent u wel een kind of
kinderen die tussen wal en schip terecht zijn gekomen. Ouders gescheiden, kinderen leven dan ineens in
twee werelden. Ouders die moeite hebben hun kinderen op welke manier dan ook te begeleiden naar de
volwassenheid. Kinderen die uit huis geplaatst worden om allerlei redenen. Wat denkt u van de kinderen
van asielzoekers die soms jaren in asielcentrums leven en dat hun ouders niet voor hen kunnen zorgen.
Gelukkig zijn er instantie als: de ”Rudolphstichting”, stichting ”Vrolijkheid” en stichting ”Jeugdhaven
Charlois ’t Anker”. Kwetsbare kinderen mogen toch niet extra gedupeerd worden. Geef ze de ruimte om
zich te ontplooien. Om volwassen te worden.
Uw diaconie
Bloemengroet.
De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet van ons allen naar: dhr. R. Zaal.
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
Vakantie
Van dinsdag 5 maart tot en met dinsdag 12 maart zijn wij op vakantie. Bij dringende gevallen kunt u contact
opnemen met uw wijkouderling of onze scriba Jan Luuk van Dijk 0172-588793.
ds. Marloes en Corné van Doorne
Wijkavond wijk 4 op een ander adres
Door omstandigheden is het adres van de wijkavond van wijk 4 veranderd. Op 10 maart wordt deze niet
gehouden bij fam. Bos, maar bij fam. Voets.

Deze week:
Lectio Divina
Maandagavonden in de 40-dagentijd van 19.00-19.45u in de Kerkzaal
Lectio Divina is een spirituele manier van Bijbellezen. Het is al een heel oude methode, ontstaan in
kloosters. Het is een langzaam, aandachtig en indringend lezen en in zich opnemen van Gods Woord, dat
achter de ‘woorden’ van de Schrift verwijlt, en daar in stilte wacht om je persoonlijk aan te spreken. Het
lezen bestaat uit vier stappen:
lectio - lezing van de tekst

meditatio - overweging van de tekst
oratio - gebed
contemplatio - nadere beschouwing ‘Wat heeft het mij te zeggen, hier en nu?’
Zeker in de 40-dagentijd kan dit een mooie manier zijn van bezinning. We volgen de teksten die op het
leesrooster staan. De avonden zijn los van elkaar te volgen.
Schilderen in de 40-dagentijd
Maandagavonden in de 40-dagentijd van 20.00 tot 22.00u
O.l.v. Annette van den Bosch
Kosten: €2,50 per keer
Annette van den Bosch geeft dit jaar een schildercursus voor iedereen met geen, een beetje of meer
ervaring. Er wordt gebruik gemaakt van een collage-techniek. De avonden zijn los van elkaar te volgen. Er
wordt gewerkt met de Bijbelteksten en thema’s die in de 40-dagentijd in de kerkdiensten gebruikt worden.
Als het kan worden de schilderijen ook in de diensten gebruikt.

Bidstond voor gewas en arbeid: woensdag13 maart
Kerk- en Schooldienst op Biddag voor gewas en arbeid
woensdag 13 maart - 9.30u
Deze ochtend verwelkomen we de kinderen en leerkrachten van de Johannes Postschool in de Korenaar
voor een gezamenlijke kerk-en schooldienst. Het thema is ‘Bid en werk’. We horen het verhaal van de
knecht van Abraham die op zoek moet gaan naar een vrouw voor Isaak. De knecht weet dat hij deze
belangrijke taak niet alleen kan doen. Hij zoekt daarom hulp bij God. Hij bidt. (Genesis 24: 1-28). De
kerkdienst begint om 9.30u. Ouders, grootouders en alle andere geïnteresseerden zijn van harte welkom
om te komen.
’s Avonds om 19.30 uur is de reguliere kerkdienst die geleid wordt door ds. Marloes van Doorne. Organist

is Herman Verbree. Wim Rademaker is onze koster. Er is één collecte, die bestemd is voor de kerk.

Volgende week, zondag 17 maart 2013,
Is het de 5e zondag van de 40-dagentijd. Voorganger is ds. Marloes van Doorne. Organist i herman
Verbrees. Nicoline en Niels van Zanten zorgen voor de oppas. De kindernevendienst wordt geleid door
Manon de Jong en Barbara van Rijthoven. De oppas wordt verzorgt door Nicolien van Zanten en Niels van
Zanten. De 1e inzameling is voor de diaconie en de 2e voor de kerk. Na de dienst bent u welkom bij de
koffie in de Dobber.

En verder:
Kaartverkoop
Voor en na de dienst van Bidstond voor gewas en arbeid verkopen we weer zelf gemaakte kaarten voor het Oiko
credit U komt er toch ook een paar kopen ? Groeten de kaartenmaaksters

40-dagenkalender
Op de Facebookpagina van de Korenaar wordt een 40-dagenkalender bijgehouden. Met: muziek op
maandag; dichten op dinsdag; wijze woensdag; delen op donderdag; vegetarische vrijdag; zin zien op
zaterdag en bidden op zondag. Ook voor mensen die niet actief zijn op Facebook is deze kalender te zien.
Kijk daarvoor op de website van de Korenaar: www.pghkorenaar.nl
Paasontbijt
zondag 31 maart - 8.45u in de Grote Zaal
We willen dit jaar het feest van Pasen extra feestelijk beginnen door met elkaar te ontbijten. We nodigen
iedereen uit om op Paasmorgen om 8.45u te komen ontbijten in de Korenaar. We zorgen voor lekkere
broodjes, beleg, koffie/thee en natuurlijk een ei.
Inschrijfformulieren liggen op de meeleeftafel, maar je kan ook mailen naar jeugd@pghkorenaar.nl.
Opgeven kan t/m 24 maart. We vragen €2,50 p.p., kinderen eten gratis mee. Bestek graag zelf meenemen!
Om alles voor elkaar te krijgen hebben we wel wat hulp nodig: mensen die de dag voor Pasen helpen met
klaarzetten van de tafels in de Grote Zaal, mensen die helpen bij het afruimen en we zoeken mensen die
mee willen helpen om de tafel fleurig te versieren. Help je mee? Natuurlijk kan het alleen een mooi
feestelijk ontbijt worden als jij en u er bij zijn!

Afsluiting 7+1 gespreksgroep
8 avonden hebben we met 10 mensen de Basiscursus of , beter weergegeven, Verdiepingscursus Geloven gevolgd.
Het waren fijne avonden, open gesprekken
Niet in het minst door de start van elke avond : een gezamenlijke maaltijd. Verschillende kokers en kooksters brachten
heerlijke gerechten. We hebben ervan genoten, veel dank! In principe worden de kosten van de maaltijd vergoed
door de eigen bijdrage van de deelnemers, hier werd gedeeltelijk / niet gebruik van gemaakt.
In het maaltijdpotje zat na afloop € 195. We hebben gezamenlijk besloten dit bedrag over te maken naar Stichting
Baby Hope . Een stichting die door het verzamelen en inzetten van ongebruikte materialen uit Nederlandse
kraampakketten de verloskundige voorzieningen in buitenlandse ziekenhuizen wil verbeteren. Namens de
gespreksgroep 7+1 van dit seizoen, hartelijk dank!
Ds. Marloes van Doorne en Ellen Windhorst
Wat een medeleven.
Herman en ik zijn weer thuis. We hebben het allebei goed gehad en kunnen er weer even tegen.
Leuk al die kaarten van gemeenteleden die aan Herman gestuurd zijn. Hij was er blij mee!!
Tot ziens en hartelijke groet van Nienke Windemuller.

