GEMEENTEBRIEF
Vandaag: zondag 15 december 2013:
Vandaag, 3e advents zondag,
vieren we samen het Heilig Avondmaal. Predikant is ds. Marloes van
Doorne. Het orgel wordt bespeeld door Herman Verbree. Onze
koster is Hilbrand Zintel. De kinderoppas wordt verzorgd door Ellen
en Wouter Windhorst. Lydia Bol en Barbara van Rijthoven leiden de
kindernevendienst. De inzamelingen zijn voor Oikocredit en voor de
kerk. De avondmaalscollecte is voor het straatpastoraat in Leiden.
Na afloop is er voor ieder koffie, thee of limonade in de Dobber.
Inzameling van uw gaven bij het Heilig Avondmaal is bestemd
voor de Stichting straatpastoraat vanuit de Bakkerij in Leiden
De straatpastor Paul Brommet is op straat te vinden bij de
hangplekken van dak- en thuislozen in Leiden en vraagt oprecht
“Hoe gaat het met je?” ?” Hij verzorgt kerkdiensten met iets te eten
en te drinken na afloop. Maar verzorgt ook uitvaartdiensten als een
passend afscheid voor mensen uit de doelgroep.
Van harte bij u aanbevolen!
1e inzameling van uw gaven is voor Oikocredit Investeren in
Mensen
Veel mensen, die hun hele leven kansarm waren, hebben hun
levensomstandigheden kunnen verbeteren door met een
(micro)krediet een eigen onderneming op te zetten.
Wij kunnen deze mensen helpen dankzij u!

Protestantse Gemeente Hazerswoude
15 december 2013
Volgnummer 1094

Orde van dienst
Thema: Ruth- toekomst schenken
Zingen: Lied 440: 1 en 2
Welkom en mededelingen
Intochtslied: Psalm 90: 1 en 8
Bemoediging en groet
de
Aansteken 3 adventskaars
Openingsgebed
Zingen: Lied 445: 1 en 3
Gesprek met de kinderen
Lezen: Matteüs 1: 1-5b
Kinderlied: Kralenlied
Lezen: Ruth 4
Zingen: Psalm 89: 1 en 13
Uitleg en verkondiging
Orgelspel
Zingen: Wij turen in de toekomst
Gebeden
Avondmaalscollecte
Tafelgebed
Onze Vader
Delen van brood en wijn
Dankgebed
Collecten
Slotlied: Lied 438: 1 en 4
Wegzending en zegen
Zegen
Zingen Amen

2e inzameling van uw gaven is voor de Kerk
Uw diaconie

Volgende week, zondag 22 december 2013, 4e advent,
wordt de dienst geleid door ds. Franc de Ronde uit Koudekerk. Organist is Piet Boon. Wim Rademaker is
onze koster. Rianne en Iris Wessels verzorgen de kinderoppas. De kindernevendienst wordt geleid door
Lisette Langelaar en Daphne Kalisvaart. De 1e inzameling is voor Stichting De Hoop en de 2e voor het
onderhoudsfonds. Na de dienst bent u welkom bij de koffie in de Dobber.
’s Middags is er een speciale zangdienst t.b.v. Serious Request. Meer hierover elders in deze
gemeentebrief
Bloemengroet:
De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet en beterschap gewenstnaar dhr. Frans Westerman.
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)
Pastoraat:
Dhr. Frans Westerman is opgenomen geweest in het Groene Hartziekenhuis vanwege hartklachten, is
daaraan geholpen en mocht net voor het weekend weer thuis komen uit het ziekenhuis.

Deze week:
Advent 2013 - Toekomstlied
Het is vandaag de derde zondag van Advent, de voorbereidingsperiode op Kerst. In deze adventsperiode
en met kerst staan de vijf vrouwen uit de geslachtslijst van Jezus (Matteüs 1: 1-17) centraal:
3e zondag van advent – 15 december: Ruth – toekomst schenken

4e zondag van advent – 22 december: Batseba – toekomst met vallen en opstaan
Kerst – 25 december: Maria en Jezus – toekomst geboren
Met de kinderen volgen we het adventsproject: ‘Toekomstlied’. Elke vrouw draagt op haar eigen wijze bij
aan het mogelijk maken van toekomst voor het volk. Een toekomst die soms op een onverwachte manier
geboren wordt. Elke vrouw is als een kraal aan een ketting, een strofe in een lied.
Wijkmedewerkers
Op woensdag 18 dec. vanaf 13:00uur kunnen jullie de kerstattenties voor jullie wijk ophalen bij
mw. N. Zintel. Ze staan in de garage. Nemen jullie een tas mee als het heel erg koud is.

Volgende week:
Volgende week, zondag 22 december 2013, 4e advent,
wordt de dienst geleid door ds. Franc de Ronde uit Koudekerk. Organist is Piet Boon. Wim Rademaker is
onze koster. Rianne en Iris Wessels verzorgen de kinderoppas. De kindernevendienst wordt geleid door
Lisette Langelaar en Daphne Kalisvaart. De 1e inzameling is voor Stichting De Hoop en de 2e voor het
onderhoudsfonds. Na de dienst bent u welkom bij de koffie in de Dobber.
’s Middags is er een speciale zangdienst t.b.v. Serious Request. Meer hierover in het artikel hieonder

22-12-2013 om 15:30
Zangdienst Serious Request.
Net als voorgaande jaren wordt er door 3fm de actie ‘Serious
Request’ gehouden. Dit jaar is het doel om geld in te zamelen
om kindersterfte door diarree in de derde wereld te helpen
voorkomen.
De Korenaar wil zich eveneens voor dit doel inzetten door een
speciale kerkdienst hieraan te wijden. Op zondag 22
december zal daarom een zangdienst worden gehouden, welke aanvangt om 15:30. Ds. Marloes van
Doorne zal deze dienst leiden en ingaan op
de rol van religie in de popmuziek. Voor deze dienst willen we tevens jouw hulp vragen! De zangdienst zal
volledig gevuld worden met verzoekliederen. Heb jij een favoriet lied, dat je eens wilt laten zingen, dan
wordt je uitgenodigd om bij het uitgaan van de kerk de aanwezige lijst te tekenen, of om dit lied per email
aan predikant@pghkorenaar.nl te zenden. Voor het laten zingen van een lied is het de bedoeling dat je
een bedrag ter beschikking stelt, net als bij de actie op de radio. Er is niets verplicht, maar de suggestie is
€5,- of €10,- (mag natuurlijk altijd meer…) Dit bedrag
kun je tijdens de in de dienst gehouden collecte doneren. Het in deze dienst opgehaalde bedrag zal in zijn
geheel worden gedoneerd aan de ‘Serious Request’ actie.
Vriendelijke groet, Corné van Doorne namens de missionaire Cie.

En verder:
Actie schoenendoos
Nadat de kinderen van de Johannes Postschool allemaal een schoenendoos hadden versierd en
gedeeltelijk gevuld, zijn Francien v. Zanten en ondergetekende, samen met een aantal moeders de dozen
gaan vullen.
We begonnen met een korte dienst met de kinderen.
Wat waren er veel spullen ingezameld door u allemaal, geweldig! We hadden een soort winkeltje gemaakt
waar we doorheen gingen met de schoenendozen om ze bij te vullen met artikelen. We hadden zoveel
spullen dat er nog dozen extra zijn beplakt. In totaal hadden we 183 dozen, een prachtig resultaat. Ook
hebben de collectes van de beide kerken het mooie bedrag van ruim € 900,= opgebracht voor de
verzending en verdere onkosten.
Jan van ’t Wout heeft een mooie vrachtwagen, dus met hem als chauffeur en hulp van kinderen uit groep
8, zijn we ze vrijdag 6 december naar een loods in Waddinxveen wezen brengen. Van daar uit gaan ze
naar Woerden waar ze worden na gekeken, er wordt ook nog een bijbeltje bij gedaan.
Allemaal heel hartelijk bedankt voor uw gulle gaven en/of hulp!
Marian Zintel

Beste gemeenteleden,
Het college van kerkrentmeesters heeft in samenwerking met de Kerkenraad een belangrijke
'Aandachtsbrief ' opgesteld met het onderwerp : onze kerkelijke financiën.
Komende week zal deze brief bij u thuis bezorgd worden, of inmiddels bezorgd zijn.
De inhoud van deze brief geeft u nader inzicht in welke richting de financiële ontwikkeling van onze
Protestantse Gemeente Hazerswoude zich in de toekomst mogelijk ontwikkelt.
Daarom vragen wij als eerste fase middels deze brief uw gewaardeerde aandacht. U mag deze
belangrijke informatie als ' Voorloper ´ zien van de jaarlijkse Aktie Kerkbalans in januarie 2014.
Wij danken u bij voorbaat voor uw aandacht.
Namens Kerkenraad en College kerkrentmeesters,
Piet Bos
Voorzitter C.v.K.
Kerstpakketten actie 2013
Vandaag, 15 december, is de laatste zondag voor het inpakken van de kerstpakketten. Indien u nog
boodschappen thuis heeft of komende week nog aanschaft kunt u dat tot as. donderdag 19 december, als
de kerk open is, in het oppaslokaal neerzetten of inleveren bij Alfred Hoogendoorn, Gerard Doustraat 7.
Donderdag 19 december worden de pakketten ingepakt, indien u wilt helpen met inpakken bent u van
harte uitgenodigd om u bij ondergetekenden aan te melden.
Met vriendelijke groet namens uw diaconie.
Alfred Hoogendoorn, 586055 a.a.hoogendoorn@hetnet.nl
Johan Langelaar, 071-3413401 / 06-11177962
johan-lisette@kpnplanet.nl

