GEMEENTEBRIEF

Protestantse Gemeente Hazerswoude
10 november 2013
Volgnummer 1089

Orde van dienst
Vandaag: zondag 10 november 2013,
wordt de dienst geleid door ds. H.C. Pasterkamp uit Oegstgeest.
Herman Verbree bespeelt het orgel. Onze koster is Hilbrand Zintel.
Yvonne van Zanten en Suzanne v.d. Haven verzorgen de
kinderoppas. De kindernevendienst staat onder leiding van Lydia
Bol en Barbara van Rijthoven. De 1e inzameling is voor de kerk en
de 2e voor het plaatselijk missionair werk. Na de dienst staat de
koffie voor u klaar in de Dobber.
Bloemengroet:
De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet van ons allen
naar Mevr Maaskant.

Zingen: Lied 280: 1, 2,3, 4,5 en 7
Welkom en mededelingen
Intochtslied: Psalm 67
Bemoediging en groet
Klein Gloria
Kyrie
Zingen: Lied 981: 1,2,3 en 5
Gebed opening schriften
Gesprek met de kinderen
Lied: Laat de kinderen tot mij komen
Lezen: Leviticus 19: 1-2, 9-18
Zingen: Psalm 85: 3
Lezen: Marcus 4: 26-34
Zingen: Psalm 85: 4
Uitleg en verkondiging
Zingen: Gez. 351
Gebeden
Collecte
Slotlied 923: 1,2,3

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@pghkorenaar.nl

Pastoraat
Mevrouw T. van Zanten-Sijtsma verblijft nog in het LUMC voor onderzoek naar haar klachten.
Een kaartje ter bemoediging zal ze zeker op prijs stellen, adres: LUMC, Postbus 9600, 2300 RC Leiden.

Volgende week, zondag 17 november 2013,
door Tieke van Zanten en Celine van Rijthoven. Manon de Jong en Daphne Kalisvaart leiden de
kindernevendienst. De inzamelingen zijn voor de diaconie en voor de kerk.Na afloop van de dienst bent u
uitgenodigd voor de koffie in de Dobber. is de dienst voorbereid door ds. Marloes van Doorne en wordt
gelezen door Hans Hassefras. Organist is Piet Boon. Wim Rademaker is onze koster.

