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

Lief en leed in de gemeente
Voor berichten over lief en leed in onze gemeente kunt u
contact opnemen met uw wijkouderling of met scriba Erick
Westerman (Tel: 501610, Email: scriba@pghkorenaar.nl).

Vandaag, zondag 11 januari 2015,
wordt de dienst geleid door mw. M. Jochemsen uit Utrecht.
Organist is Herman Verbree. Wim Rademaker is onze koster.
De kindernevendienst staat onder leiding van Sharitsa Obispo
en Daphne Kalisvaart. Suzanne Marijnissen verzorgt de
kinderoppas. Na deze dienst bent u allen van harte welkom bij
de koffie, thee en limonade in de Dobber en de hal.
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
meditatie. Dat moeten we toch samen in stand houden

Protestantse Gemeente Hazerswoude
11 januari 2015
Volgnummer 1150

Orde van dienst
Zingen voor de dienst: Lied 218: 1,2,3,4, 5
Welkom en mededelingen
Zingen intochtslied: Lied 195
Stil gebed
Klein gloria
Kyrie
Gloria: Lied 302 a
Gebed bij de opening van de Schriften
Gesprek met de kinderen
Kinderlied: Samen in het licht
Lezen, Marcus 1: 1-15
Zingen, Lied 209: 1,2,3
Uitleg en verkondiging
Zingen, Lied 975: 1,2,3
Kinderen komen terug
Gebeden
Collecte
Slotlied, Lied 67: 1 en 3
Wegzending en zegen
Zingen: Amen

2e inzameling van uw gaven is voor De Glind, Rudolphstichting.
Jeugddorp De Glind is een kleine dorpsgemeenschap waar kinderen en jongeren
een speciale plaats innemen. De Rudolphstichting is de eigenaar van grond,
gebouwen en gezinshuizen in De Glind, maar verleent zelf geen uitvoerende zorg.

Bloemengroet:
De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet van ons allen naar, Mw. A. Bol- Verburg (Driehof)

Pastoraat:
Nico van de Bosch is een aantal dagen in het ziekenhuis opgenomen geweest met een luchtweginfectie.
Hij is weer thuis en zal verder moeten herstellen en weer aan zijn conditie werken.
Arie Steenwijk verblijft nog steeds in verpleeghuis Leythenrode. Zijn herstel gaat erg langzaam, een kaartje
zal hij erg op prijs stellen.

Volgende week:
Zondag 18 januari 2014,
wordt de dienst geleid door ds. S. ten Heuw uit Leiden. Organist is Jos Qualm. Kees de Jong is volgende
week onze koster. De kindernevendienst wordt geleid door Nicoline van Zanten en Barbera van Rijthoven.
Celine van Rijthoven verzorgt dan de kinderoppas. De inzamelingen zijn voor PKN / Oecumene en de
Kerk. Na de dienst staat de koffie voor u klaar in de Dobber.
Ontmoetingsavond Kerken in Hazerswoude , maandag 19 januari.
In de week van gebed om de eenheid houden de drie kerken in Hazerswoude-Dorp op maandag 19 januari
2015 in de Korenaar een avondgebed rond het landelijke thema 'Dorst?' Het avondgebed zal om 19.00u
plaatsvinden.
Vanaf 19.45 uur ontmoeten we elkaar in de Grote Zaal van de Korenaar voor een aansluitende bijeenkomst
rondom het thema 'Goed Nieuws'. Welk goed nieuws raakt jou als gelovige? Het is ook mogelijk om één
van beide bijeenkomsten bij te wonen.

En verder . . . . . . . . . . . :

Mosselmaaltijd 31 januari
Voor de mosselmaaltijd die we op 31 januari organiseren kunnen nog enkele mensen inschrijven. Wees er
snel bij want vol is vol
Hartelijke groet Wim Vreeke

