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

Vandaag, Palmzondag 13 april 2014,
wordt de dienst geleid door ds. Marloes van Doorne. Het orgel
wordt bespeeld door Piet Boon. Onze koster is Wim Rademaker.
De kinderoppas wordt verzorgd door Annemieke Hoogendoorn.
Sharitsa Obispo en Elze Verhorik leiden de kindernevendienst. Na
afloop van de dienst bent u uitgenodigd voor een kopje koffie, thee
of limonade in de Dobber.
1e inzameling van uw gaven is voor Kerk In Actie, totale werk 40dagentijd
Het klimaat verandert en in Burkina Faso weten ze daar alles van:
de droge tijd duurt langer, de harde regen slaat soms de oogst
kapot. Onder de naam ODE werken kerken samen aan duurzame
landbouw , zij ondersteunen de boeren. Irrigatie, waterputten,
zaaigoed, meststoffen en microkredieten hebben al veel boeren
blijvend geholpen. Steun dit werk met uw gift.
2e inzameling van uw gaven is voor het onderhoudsfonds
Een kerkgemeente moet onderhouden worden, dat geldt zeker
voor de gebouwen. Helpt u mee?

Protestantse Gemeente Hazerswoude
13 april 2014
Volgnummer 1111

Orde van dienst
thema: Blijf wakker
Nieuw lied: Lied 551
Welkom en mededelingen
Intochtslied: Psalm 118: 1 en 9
Bemoediging en groet
Openingsgebed
Zingen: Lied 550: 1 en 3
Palmpaasoptocht
Zingen: Lied 551: 1, 2 en 4
Gesprek met de kinderen
Zingen: Projectlied
Lezen: Jesaja 51: 12-23
Lezen: Matteüs 26: 36-46
Zingen: Lied 558: 1, 2, 5 en 6
Uitleg en verkondiging
Orgelspel
In memoriam mw. H. Meel - van Veen
Zingen: Ik zie een poort wijd open
staan
Gebeden
Collecten
Slotlied: Lied 247: 1 en 3
Wegzending en zegen

Bloemengroet:
De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet en bemoediging van ons allen naar mevrouw Bol,
zij woont in de Driehof.

Deze week is de 'Stille week'.
Lectio Divinia
maandag 14 april - 19:00u in de Kerkzaal (laatste keer)
Lectio Divina is een spirituele manier van Bijbellezen. Het is al een heel oude methode, ontstaan in
kloosters. Het is een langzaam, aandachtig en indringend lezen en in zich opnemen van Gods Woord, dat
achter de ‘woorden’ van de Schrift verwijlt, en daar in stilte wacht om je persoonlijk aan te spreken. Het
lezen bestaat uit vier stappen: lectio – lezing van de tekst; meditatio – overweging van de tekst; oratio –
gebed; contemplatio – nadere beschouwing ‘Wat heeft het mij te zeggen, hier en nu?’
Zeker in de 40-dagentijd kan dit een mooie manier zijn van bezinning. We volgen de teksten die op het
leesrooster staan. De avonden zijn los van elkaar te volgen
In de Stille week, de week voor Pasen, is er een serie kerkdiensten die voorbereid zijn door de
liturgiecommissie, met het thema: Nacht tot het licht wordt

Witte donderdag, 17 april, viering van het heilig avondmaal, aanvang 19:30 uur. Er is alleen een
avondmaalscollecte die bestemd is voor de Stichting Red een kind.

Goede Vrijdag, 18 april, aanvang 19:30 uur.

Stille Zaterdag, 19 april, paaswake. Aanvang 22:00 uur
Alle diensten worden geleid door ds. Marloes van Doorne.
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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 8:45-9:15 u of 16:30-17:00 uur.
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
Dhr. Jo Slappendel is overgegaan naar een ander verzorgingshuis. Hij verblijft nu in zorgcentrum
Emmaüs in Zoeterwoude-Dorp. Hij kan daar in ieder geval vier weken blijven.
Zoeterwoude.

Volgende week, zondag 20 april 2014, Paaszondag,
Paasontbijt
zondag 20 april - 8:30u in de Grote Zaal
kosten: €2,50 p.p., kinderen eten gratis mee
Opgave: via de lijsten in de kerk of per mail predikant@pghkorenaar.nl - opgeven kan t/m zondag 13
april.
Een feestelijk begin van Pasen. We nodigen iedereen uit om op Paasmorgen om 8:30u te komen ontbijten
in de Korenaar. We zorgen voor lekkere broodjes, beleg, koffie/thee en natuurlijk een ei

We beginnen de dienst met het zingen van Paasliederen om 9:15 uur
Onze voorganger is ds. Marloes van Doorne. Organist is Jos Qualm. Er zal muzikale medewerking
worden verleend door een koperensemble. Hilbrand Zintel is onze koster. De kinderoppas wordt verzorgd
door Havinga Schipper en Suzanne v.d. Haven. De kindernevendienst staat onder leiding van Manon de
Jong en Christiaan Knibbe. De 1e inzameling is voor PKN Jeugdwerk en de 2 e voor de kerk. Na de dienst
is er ruimte voor ontmoeting bij de koffie in de grote zaal .

En verder . . . . . . . . . . . :
Maandag 14 april, vergadering wijkmedewerkers.
Nog even een herinnering voor de verplaatste vergadering van de wijkmedewerkers. Deze zal morgen 14
april om 13:00 uur in de kerkenraadkamer plaats vinden
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