GEMEENTEBRIEF
Vandaag: zondag 12 januari 2014:
Is onze voorganger mw. Joke Pennewaard uit Alphen aan den Rijn.
Het orgel wordt bespeeld door Piet Boon. Onze koster is Aad van
Zanten. De kinderoppas wordt verzorgd door Annemiek
Hogendoorn. De kindernevendienst wordt geleid door Daphne
Wanders en Martine Timmermans. De 1e inzameling is voor de kerk
en de 2e voor de diaconie. Na afloop bent u welkom bij de koffie in
de Dobber.
1e inzameling van uw gaven is voor de Kerk
2e inzameling van uw gaven is voor de Diaconie
In december hebben we, in samenwerking met de Rooms
Katholieke kerk en de Hervormde gemeente in ons dorp, weer heel
veel mensen blij kunnen maken met een mooi kerstpakket. Deze
pakketten konden we samenstellen door uw bijdrage in de vorm van
gekochte artikelen en giften. Hiervoor willen we u hartelijk danken.
Ook voor 2014 heeft de Diaconie weer een aantal acties in
gedachten. Helpt u ons met een financiële bijdrage zodat we deze
ook kunnen gaan uitvoeren?
Uw diaconie
Bloemengroet:
De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet en bemoediging
naar mw. N. Vrolijk.
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Volgnummer 1098

Orde van dienst
NLB 915 (gezang 293): 1 t/m 4
Welkom en mededelingen
Intichtslied: Psalm 25: 2 en 6
Bemoediging en groet
Klein Gloria
Verootmoediging
Liedboek gezang 449: 1 en 2
Genadeverkondiging
Liedboek gezang 449: 3 en 4
Leefregel
Liedboek gezang 449: 5
Gebed bij de opening van de schriften
Gesprek met de kinderen
Kinderlied: Ik zal er zijn voor jou
Lezen: psalm 1
Lezen: Johannes 15: 1-8
Psalm 1: 1, 2 en 3
Verkondiging
Orgelspel
NLB 841 ( Gezang 252 ): 1, 2 en 4
Gebeden
Collecten
Slotlied: Liedboek Gezang 75: 10, 11
en 12
Wegzending en zegen

Pastoraat:
Mw. Jeanne Schurink - Telman verblijft al een tijdje in het ziekenhuis. Afgelopen donderdag is ze
gedotterd. Bij het schrijven van dit stukje was nog niet bekend of deze behandeling voldoende was, maar
ze voelt zich goed.
Rijnlandziekenhuis, kamer 358, Postbus 4220, 2350 CC Leiderdorp
Mw. Rie van Aalst-van Veen is, als het volgens planning is gegaan, afgelopen vrijdag geopereerd aan
haar knie in het Rijnland ziekenhuis. Als alles goed gaat hoopt ze met een paar dagen weer thuis te zijn.
Dhr. Cees van Aalst verblijft zolang het nodig is in zorgcentrum de Driehof. Een bezoekje daar zal hij
zeker op prijs stellen.
Hazerswoude-Dorp
Mw. Ella van Wieringen - van Dijke verblijft nog in Parnassia op de afdeling 'klinisch centrum ouderen' in
Den Haag.
Parnassia Klinisch, centrum 55+, Mangostraat 1, 2552 KS Den Haag
Lief en leed in de gemeente.
Voor berichten over lief en leed in onze gemeente kunt u contact opnemen met uw wijkouderling en bij
afwezigheid met de scriba (tel: 588793)

Deze week:
Driehofkring
donderdag 16 januari - 15.00u in de vergaderzaal in zorgcentrum Driehof
Dit seizoen lezen we met elkaar verhalen over aartsvaders en aartsmoeders. In de Bijbel staan veel
verhalen over deze mensen, verhalen die ons laten zien hoe wij zijn, hoe God is en hoe Hij met mensen
omgaat. De aartsvaders en -moeders leefden dicht bij God, maar stonden soms ook recht tegenover

Hem. Zo houden zij ons een spiegel voor. Vandaag horen we over Rebekka. Leiding is in handen van ds.
M. van Doorne.
Filmhuis
Extremely loud & Incredibly close
vrijdag 17 januari - 20.00u in de Grote Zaal
O.l.v. Willem en Nelleke de Beus
kosten €2,50
Eerst samen naar een goede film kijken en daarna onder het genot van een drankje er over na praten, dat
kan in ons eigen filmhuis. Op het programma staat vanavond: Extremely loud & Incredibly close.
De negenjarige Oskar ontdekt in een vaas in een kast een sleutel. De sleutel behoorde toe aan zijn vader,
daar is hij zeker van. We zijn getuige van de zoektocht van Oskar die hem in contact met brengt met veel
mensen..Een ontroerende film over rouwverwerking en afscheid nemen.

Volgende week:
zondag 19 januari 2014,
wordt de dienst geleid door ds. Marloes van Doorne. Het orgel wordt bespeeld door Herman Verbree. Cok
Rademaker is onze koster. Bjorna Wanders verzorgt de kinderoppas. De kindernevendienst wordt geleid
door Lydia Bol en Barbara van Rijthoven. De inzamelingen zijn voor PKN/week van gebed voor de
eenheid, oecumene, en voor de kerk. Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij de koffie in
de Dobber.
Maandag 20 januari 2014
Avondgebed en ontmoetingsavond in de gebedsweek om de eenheid
Maandag 20 januari - 19.00u in de Hervormde kerk en 20.00u in de Regenboog
In het kader van de landelijke "Week van Gebed voor de eenheid" (19-26 januari) organiseren de drie
kerken van Hazerswoude-Dorp op maandag 20 januari een avondgebed in de Hervormde Kerk. De
voorgangers zijn ds. W.G. van den Top, ds. M. van Doorne en diaken G. Greeve. Het (landelijk) thema is:
"Is Christus dan verdeeld?" Het is Paulus die deze vraag stelt aan de Korintiërs (1 Korintiërs 1:13). Het
begint er mee dat je gelooft dat Christus één is en zijn kerk dus ook. Gaandeweg moet je daar naar leren
doen. Tussen geloven en doen staat: bidden. Kunnen we daar in deze viering gezamenlijk en met
overtuiging ruimte voor maken?
Aansluitend om 20:00 uur is er een ontmoetingsavond in de "Regenboog". Het jaarthema van onze
parochie: "Ken je buren" is het onderwerp van gesprek. U bent van harte uitgenodigd.
Deze beide bijeenkomsten (avondgebed en ontmoeting) staan in hetzelfde thema (Is Christus verdeeld?)
maar staan verder los van elkaar en kunnen dus ook apart bezocht worden.
Kerkbalans 2014
Aanstaande week zullen de vrijwilligers weer bij u langs komen om de enveloppe te bezorgen met alle
informatie over kerkbalans 2014. In de week van 20 t/m 25 januari zal uw antwoord enveloppe bij u
worden opgehaald.
Hartelijke groet, Wim Vreeke

En verder:
MiddenInn - viering voor jou!
zondag 26 januari - 10.00u
Helaas kregen we bericht van ds. Ruben van Zwieten dat hij zijn gastbeurt op 26 januari om persoonlijke
redenen moet afzeggen. Hij hoopt een andere keer bij ons te komen. Gelukkig hadden we nog een
alternatief: de meerkeuzedienst die in oktober niet doorging! Dus geef het door en komt allen. Een
speciale dienst: je kan naar een preek luisteren, maar je kan ook creatief of muzikaal bezig zijn of je kan
in discussie gaan met mede-gelovigen en mede-zoekers.

