GEMEENTEBRIEF
Kopij inleveren/ insturen naar gemeentebrief@pghkorenaar.nl
De kopij dient uiterlijk donderdag om 14:00 uur in ons bezit te zijn!
Voor berichten over lief en leed in onze gemeente kunt u contact
opnemen met onze predikant en/of met uw wijkouderling.
Maandag overdag en donderdag is onze predikant vrij.
Tel.: 589164, Email predikant@pghkorenaar.nl

Vandaag, zondag 13 Maart 2016,
5e zondag van de 40 dagentijd
wordt de dienst geleid door ds. Carla Melgers. Het orgel wordt bespeeld
door Piet Boon. Aad van Zanten is onze koster.
De kindernevendienst wordt geleid door Sharitsa Obispo en Suzanne v.d.
Haven verzorgt de kinderoppas. Na de dienst staat er koffie voor u klaar in
de hal en in de Dobber

De inzamelingen:

1e inzameling van uw gaven is voor plaatselijk missionair werk
2e 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 bezinning. Dat moeten we toch samen in
stand houden.

Protestantse Gemeente Hazerswoude
13 maart 2016
Volgnummer 1211

Orde van dienst
Lied voor de dienst: 218
Welkom en mededelingen.
Intochtslied:
Psalm 43: 1 en 3
Stil gebed
Groet
Samenzang
Psalm 43: 4
Kyriegebed
Samenzang Lied 536
Gebed van de zondag
Project kindernevendienst
Projectlied
Kinderen naar de nevendienst
Schriftlezing Jesaja 58:7-10(Lector)
Samenzang Lied 650: 1, 2, 3 en 4
Schriftlezing Lucas 20:9-19
Samenzang Lied 650: 5, 6 en 7
Verkondiging
Samenzang Lied 538: 1, 3 en 4
Kinderen komen terug
Dienst van de gebeden
Inzameling gaven
Slotlied
Lied 718
Uitzending en zegen

Pastoraat:
Overleden
Op zondag 6 maart is Pieter van Tol op 95-jarige leeftijd overleden.
In vrede is hij heengegaan zoals zijn kinderen op de rouwkaart schreven. Op vrijdag 11 maart was de afscheidsdienst
in De Korenaar waarna hij op de Algemene Begraafplaats aan de Provinciale weg is begraven.
Wij wensen zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen Gods liefdevolle en troostende nabijheid toe.
Mevrouw Zaal was vorige week in het Erasmus ziekenhuis in Rotterdam waar haar kleindochter ging promoveren.
Helaas kwam ze ongelukkig ten val en scheurde haar bovenarm, de promotie heeft ze wel meegemaakt , daarna is ze
door haar kleindochter ( die arts is) onderzocht, zij stuurde haar naar de spoedeisende hulp waar de scheur
geconstateerd werd.
Nu heeft ze haar arm in een sling en moet de scheur met rust genezen. De afhankelijkheid valt haar zwaar, we wensen
haar geduld en sterkte toe.

Bloemengroet:
De bloemengroet gaat vandaag met een hartelijke groet en blijk van medeleven, van ons allen naar Mevr.J.M.
Kastelein-van Aalst

Volgende week: 20 maart 2016, palmzondag,
is onze voorganger ds. Kees Burger uit Kamerik. Piet Boon bespeelt het orgel en onze koster is
Cok Rademaker. De 1e inzameling is voor de kerk en de 2e voor de diaconie. De kindernevendienst wordt verzorgd
door Daphne Kalisvaart en Diny Boer-Harkes verzorgt de kinderoppas.
Na de dienst bent u welkom bij de koffie in de hal of de Dobber

En verder . . . . . . . . . . . :
RAS eetgroep De laatste vrijdag van maart is het Goede Vrijdag en daarom zal de RAS maaltijd worden verschoven
naar vrijdag 1 april. Opgeven kan nog bij ondergetekende tel. Nr. 589568
Hartelijke groet, Wim Vreeke

Running Dinner
Op zaterdag 9 april september organiseren we weer een Running
Dinner. Bij een Running Dinner gaat men letterlijk bij elkaar aan tafel.
Mensen stellen hun huis open voor gasten, anderen zijn gast aan tafel.
De ene gang hier, de volgende daar. Zo leer je elkaar tijdens de maaltijd
van een heel andere kant kennen. In de bijbel wist men het al: aan tafel,
daar komen de gesprekken op gang.
We gaan in groepjes (maximaal 6 personen) bij elkaar thuis eten. Het voor- en hoofdgerecht eet je bij iemand thuis, en
beide gerechten op een ander adres. Het nagerecht wordt geserveerd in de Korenaar, hier komen alle deelnemers
weer bij elkaar om gezellig na te praten en ervaringen te delen.
Het was de bedoeling dat het aanmeld formulier bij de Kerkklanken van maart zou zitten. Er is echter iets mis gegaan,
en daarom liggen ze nu op de steen in de hal. Downloaden via de website kan ook: http://www.pghkorenaar.nl
www.pghkorenaar.nl. Opgeven kan tot 4 april.
Met vragen kun je contact opnemen met Heleen Polderman (tel. 071-3416744),
Marijke Westerman (email: <mailto:westerman.marijke@gmail.com>
westerman.marijke@gmail.com) of Ellen de Gelder (tel. 06-23654409).
Iedereen kan meedoen, van harte welkom!

VPTZ Aurelia is dringend op zoek naar een nieuwe VOORZITTER.
De huidige voorzitter treedt af en is niet hernoembaar. Wel is hij bereid een aantal
maanden aan te blijven om een nieuwe voorzitter in te werken.
Voor informatie kunt u contact opnemen met: Gerard Kulker, Hazerswoude
Rijndijk. Tel 071 341 61 10 Mobiel 06 206 16 376. Email: g.kulker@ziggo.nl

Wijkavond Wijken 2 en 5
Vanavond de laatste kans om een wijkavond bij te wonen. Het wordt een gecombineerde wijkavond van Wijk 2 en Wijk
5. Locatie: De Dobber in De Korenaar. Iedereen die een eerdere wijkavond gemist heeft kan en mag vanavond nog bij
deze wijken aansluiten.
Het thema van de wijkavond is: “Goede buren”. Het zegt iets over de plaats die de kerk inneemt in de buurt, in het dorp,
maar ook hoe wij er als ‘naasten’ voor elkaar kunnen zijn. Wie is onze naaste en wie is een ‘goede buur’ voor ons?
Hierover willen we in een ongedwongen sfeer met elkaar praten. Er is ook tijd voor een informeel gesprek.
Om 19.45h staat de koffie klaar, om ca. 22.00h sluiten we de avond af.
13 maart
- Wijk 2 en 5 – De Korenaar
Wij hopen velen van u/jullie te ontmoeten. Vanuit andere wijken mag U uiteraard ook aan deze laatste wijkavond
deelnemen. Jongeren zijn uiteraard ook van harte uitgenodigd.

FILMHUIS
Vrijdagavond 18 maart is de derde filmavond, we draaien voor u de film “Precious” [zie onder]. Om 20.00 u. gaan we
beginnen en vanaf 19.45 u. staat de koffie klaar. Na de inleiding bekijken we de film en daarna is er, zoals gewoonlijk,
de mogelijkheid om met elkaar na te praten onder het genot van een hapje en een drankje. Kosten 5 euro per persoon,
u bent van harte welkom!!
“Precious”
Verenigde Staten 2009 Claireece “Precous” Jones is een zestienjarig Afro-Amerikaans meisje, geboren in Harlem. Ze
is voor de tweede keer zwanger van haar vader. Haar leven verandert drastisch als ze de kans krijgt over te stappen
naar een alternatieve school. Daar komt ze onder de hoede van Ms. Rain, die haar begrijpt en laat voelen dat ze
bijzonder is en talent heeft.
Namens het filmteam, Ottolien de Vlaam

Peuter- en kleuterdienst: Kom jij ook? Komt u ook?
Op 10 april a.s. is er een peuter- en kleuterdienst van 16.00 - 16.30 uur in de Korenaar.
Alle kinderen van 0 t/m 6 jaar zijn samen met hun ouders, broer(s), zus(sen), opa's en oma's, de buurvrouw en
iedereen die zin heeft om mee te gaan, van harte welkom. We luisteren naar het verhaal van Ruben en de ark van
Noach. Ook zingen we liedjes, maken we muziek en kun je na afloop iets drinken en wat knutselen.
Kom jij ook? Komt u ook?

Paasbroodjesverkoopactie
Vrijdagmiddag en avond 18 maart houden we weer de traditionele paasbroodjesverkoopactie.
De broodjes kosten € 6,-- , zijn afkomstig van Bakker Ammerlaan en smaken heerlijk ??????.
De opbrengst is weer voor de Myanmarprojecten.
We hopen dat het weer een succesvolle actie wordt.

