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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!

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 12 juli,
wordt de dienst geleid door ds. A. van Briemen Boskoop. Organist
is Jos Qualm en Hilbrand Zintel is koster. De kindernevendienst
staat onder leiding van Sharitsa Obispo en Barbera van
Staalduinen. Dorien of Sigrid Voets 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 stichting Opkikker
Stichting Opkikker verzorgt zo’n
tweeduizend keer per jaar voor gezinnen
met een langdurig ziek kind een
onvergetelijke Opkikkerdag. Tijdens deze dag vol ontspanning en
plezier, zetten we niet alleen het zieke kind, maar alle gezinsleden
in het zonnetje.

Protestantse Gemeente Hazerswoude
12 Juli 2015
Volgnummer 1176
Orde van dienst
Zingen voor de dienst
Zingen
Lied 280 : 1, 4, 5, 7
Welkom en mededelingen
Intochtslied:
Psalm 116: 1, 2 en 4
Stil gebed
Groet
Klein Gloria
Kyrie
Glorialied:
Psalm 150a: 1, 3 en 4
Gebed van de zondag
Kinderlied/Kindernevendienst
Zingen
Lied 317: 1, 2 en 3
Lezen:
Lucas 8: 26-36
Zingen
Psalm 139: 4 en 6
Uitleg en verkondiging
Zingen
Gez. 435: 4 en 5
Uit het oude liedboek
Kinderen komen terug
Dankzegging en voorbeden
Collecte
Slotlied
Lied 903:3 en 6
Heenzending en zegen

2e inzameling van uw gaven is voor het onderhoudsfonds
Een kerkgemeente moet onderhouden worden, dat geldt zeker voor de gebouwen. Helpt u mee?

Pastoraat en bloemengroet:
De bloemen gaan deze week naar Meinte en Nelie Vierstra met en een hartelijke groet en blijk van
meeleven.
Meeleven
Mevr. J.P. van den Bosch-Grootendorst voelde zich al lange tijd niet goed. Zij heeft een onderzoek
ondergaan in het Rijnland ziekenhuis waaruit bleek dat zij ernstig ziek is. Zij heeft meerdere tumoren in
haar buik en rechter long. De behandeling is, na overleg, voornamelijk gericht op pijnbestrijding.
Mevr. van den Bosch is 87 jaar en heeft er vrede mee. Zij heeft erg weinig energie, dus bezoek is alleen
mogelijk op afspraak. Contactpersoon: Nico en Annette van den Bosch 0172-589397.

Volgende week: Zondag 19 juli
wordt de dienst geleid door mevr. E. Verheul uit Benthuizen. Organist is Herman Verbree. Wim Rademaker
is volgende week onze koster. Er is ook zomerkindernevendienst. Sjaan Bos verzorgt dan de kinderoppas.
De inzamelingen zijn voor de Kerk en Amref Flying Doctors. Na de dienst kunt u elkaar ontmoeten bij de
koffie in de Dobber.

En verder . . . . . . . . . . . :
Zomerzangavond 15 juli
Ook deze zomer worden door de gezamenlijke kerken zeven zomerzangavonden georganiseerd. De eerste
avond is a.s. woensdag 15 juli om 19.00 uur bij de Hervormde Gemeente in Hazerswoude-Dorp. Na
afloop is er gelegenheid om elkaar bij de koffie en thee te ontmoeten. U bent van harte welkom!
Volgende week woensdag 22 juli is er een zomerzangavond in de Ontmoetingskerk in Koudekerk aan den
Rijn.
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Gemeentevergadering 19 juli
Graag nodigen we u / jullie uit voor het bijwonen van de gemeentevergadering op zondag 19 juli a.s.
aansluitend aan de kerkdienst. De beroepingscommissie heeft de kerkenraad vragen gesteld naar
aanleiding van hun zoektocht naar een nieuwe predikant. De kerkenraad heeft hierover vergaderd en wil
dan de gemeente informeren over genomen besluiten. Van harte uitgenodigd!
Namens de kerkenraad, Erick Westerman (scriba)
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