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Liederen en lezingen voor zondag . Liederen en lezingen voor zondag 12 mei - Niet alleen
Wil mij een Vader en Moeder zijn; Ps. 27: 1 en 4; Komt laat ons vrolijk zingen; Ik zal er zijn voor jou; Johannes 14:
15-21; Gz. 235; Gz. 234

Vandaag:
zondag 12 mei 2013,
is onze voorganger ds. Marloes van Doorne. Het orgel wordt bespeeld door Piet Boon. Cok Rademaker is
onze koster. Ellen en Wouter Windhorst verzorgen de kinderoppas. De kindernevendienst wordt geleid
door Sharitsa Obispo en Sandra v.d. Haven. De inzamelingen zijn voor diaconie en het onderhoudsfonds.
Na de dienst is ruimte voor ontmoeting bij de koffie in de Dobber.
Vandaag,

1e inzameling van uw gaven is voor de: Diaconie
De Bakkerij Leiden
De zorg om de allerarmsten gaat volgens de historie terug naar 1428, toen Huiszittenmeesters van de Sint
Pancrasparochie het reeds bestaande Barbaragasthuis betrokken. Tegenwoordig is men actief voor de vluchtelingen
en verdrukten in de samenleving. Sinds 1582 geven de Goemoers een verbastering van ‘Goed Moeders’ hulp aan
arme kraamvrouwen. Het eeuwen oude College van Vrouwen Kraammoeders bestaat echter nog steeds en verleent
incidenteel hulp aan(vluchtelingen-) moeders en hun kind(-eren).
In de Bakkerij zijn ook de organisaties: Amnesty International, Adviesraad WMO Leiden, Bureau Discriminatiezaken
Hollands Midden en Haaglanden, de Goemoers, Leergeld, Oriëntatiejaar, Stichting Hofjes van de Hervormde
gemeente Leiden, Stichting Present Leiden, Stichting Thuis en Taal, Stichting Straatpastoraat Leiden en
Vluchtelingenwerk Leiden (SVL) gehuisvest.
U ziet voor iedereen die hulp nodig heeft kan in de Bakkerij tercht.
Wilt u meer over de Bakkerij weten? Kijk dan op www.debakkerijleiden.nl/diaconie.
Uw diaconie

En natuurlijk is er na de dienst koffie, die u wordt aangereikt in de Dobber.
Eveneens vandaag
Op de meeleeftafel en de steen in de hal liggen brieven klaar voor de schrijfactie van Amnesty
International.
Bloemengroet:
De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet van ons allen naar mevrouw M.C.Noordam-Bos
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
Overleden
Zaterdag 4 mei jl. is op 89-jarige leeftijd overleden mw. Marijtje van Zanten-Verduijn. Tijdens haar leven woonde ze
in zorgcentrum Driehof. Afgelopen woensdag hebben we haar na een dienst van Woord en gebed begraven op de
Algemene begraafplaats hier ter plaatse. In de dienst lazen we Psalm 84: ‘Zelfs een mus vindt een huis en de
zwaluw een nest waarin ze haar jongen neerlegt, bij uw altaren, Heer van de hemelse machten, mijn koning en mijn
God.’
Contactadres: Familie van Zanten, Hazerswoude-Dorp

…………………………………………..
Sprakeloos.
Sprakeloos stond ik zondag naast de predikant.
Ze overhandigde mij de Paaskaars en ik stamelde dank u wel.
Gemeente dank u wel dat ik die van u mocht ontvangen.
Dick heeft hem naar huis gedragen.

Volgens mij is hij voor ons samen.
Hij heeft altijd de administratie voor mij bijgehouden.
De Paaskaars heeft een mooie plaats in onze kamer.
Hij is voor ons het symbool van het Licht van God
en de warmte en het medeleven van de gemeente.
Een hartelijke groet van Dick en Lena van Vliet

Deze week:
Hemelvaart en Pinksteren voor Dummies
woensdag 15 mei - 20.00 tot 22.00u in de Dobber
kosten bijdrage voor koffie/thee
o.l.v. ds. Marloes van Doorne
Twee vrije dagen: Hemelvaart en Pinksteren, maar waarom? Twee christelijke feestdagen, maar
wat wordt er gevierd? Op een heldere en aansprekende manier wordt uitgelegd wat Hemelvaart en
Pinksteren is. Voor iedereen die meer wil weten over deze feestdagen.

.......
…………………………………………………….

Volgende week, zondag 19 mei 2013, Pinksteren

wordt de dienst geleid door ds. Marloes van Doorne. Organist is Jos Qualm. Onze koster is Hilbrand Zintel. Annemi
kindernevendienst wordt geleid door Lydia Bol en Daphne Kalisvaart. De 1e inzameling is voor Kerkinactie/Pinkster
u klaar in de Dobber

En verder . Braderie / veiling / plantenmarkt 2013
Vorige maand is de eerste vergadering gehouden ter voorbereiding van ons tweejaarlijkse evenement. Alle
activiteiten die we de afgelopen keer (2011) hebben georganiseerd komen weer terug. Bijna 50 vrijwilligers uit onze
gemeente willen zich weer inzetten voor de organisatie van deze gezellige dag. Wel hebben we afscheid genomen
van Atie de Gelder, die de coördinatie van het braderie deel heeft verzorgd. Ook Piet Bos heeft aangegeven zijn
functie neer te leggen en voor hem zoeken we nog een opvolger, tot die is gevonden zal ondergetekende de
voorbereidingen coördineren. Verheugend is dat Meinte Vierstra de coördinatie van de braderie op zich neemt.
Op zaterdag 5 oktober aanstaande om 09.00 uur gaan de deuren van onze kerk weer open. Hou deze dag vrij in uw
agenda! Er is een gevarieerd aanbod voor, elk wat wils.
Er zijn nog veel plannen; vervangen van 44 jaar oud interieur en het groot onderhoud vraagt aandacht. Maar we
organiseren dit evenement niet alleen voor het geld, ook de saamhorigheid in de gemeente krijgt op zo’n dag een
kans en kan onder het genot van koffie, thee, een drankje en een broodje een injectie krijgen. Plezier in het spel en
wellicht een nuttige of gewilde aankoop behoren op die dag tot de mogelijkheid. Ook is deze dag ook goed voor de
presentatie van onze gemeente bij de inwoners van ons mooie dorp Hazerswoude.
U hoort nog van ons, vriendelijke groet Wim Vreeke.

