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 onze predikant en/ of met uw
wijkouderling. Het beste is uw wijkouderling of met scriba Erick
Westerman (Tel:501610, Email: scriba@pghkorenaar.nl)

Vandaag, zondag 15 februari 2015,
wordt de dienst geleid door proponent mevr. Gonja van ’t Kruis
uit Boskoop. Organist is Herman Verbree en Wim Rademaker is
koster. De kindernevendienst staat onder leiding van Nicoline
van Zanten en Daphne Kalisvaart. Lisette Langelaar 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:
Jantien aids project Gambia
Het Jantien Aids Project Gambia heeft een
voedselprogramma opgezet in Gambia om
de met HIV besmette families van eten te
voorzien en verleent financiële steun aan die
families voor (school)opleidingen.

Protestantse Gemeente Hazerswoude
15 februari 2015
Volgnummer 1155
Orde van dienst
Zingen:
Lied 601: 1 en 2
Welkom en mededelingen
Zingen:
Psalm 142: 1 en 2
Stil gebed
Groet
Klein Gloria
Kyriegebed
Glorialied: Lied 302: 2 en 3
Inleiding thema
Gebed bij de opening van de Schriften
Gesprek met de kinderen
Kinderlied: Lied 935: 1, 2 en 3
Lezen:
Marcus 1: 40-45
Zingen:
Lied 533: 1
Lezen:
Markus 1 : 40 – 45
Uitleg en verkondiging
Zingen:
Lied 534: 1, 2, 3 en 4
Kinderen komen terug
Dankzegging, voorbeden, stil gebed en
Onze Vader
Collecten
Slotlied:
Lied 837: 1, 2, 3 en 4
Wegzending en zegen

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

Bloemengroet:
De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet en felicitaties vanwege hun 50-jarige echtvereniging
naar Piet en Janny Bos. Nog vele goede en gezonde jaren toegewenst!

Pastoraat:
De operatie van dhr. Piet Voets is in tegenstelling tot wat er in de vorige gemeentebrief stond niet goed
gelukt, er is lekkage opgetreden wat een tweede operatie noodzakelijk maakte. Vorige week vrijdag is hij
opnieuw geopereerd en het herstel daarvan verloopt langzaam. Hij hoopt dit weekend thuis te komen.

Volgende week: Zondag 22 februari,
wordt de dienst geleid door drs. R.D. van Schouwen uit Honselersdijk. Organist is Jos Qualm.
Kees de Jong is volgende week onze koster. De kindernevendienst wordt geleid door Lydia Bol en
Barbera van Rijthoven. Lavinia Schipper verzorgt dan de kinderoppas.
De inzamelingen zijn voor de Kerk en EO-Metterdaad voor de hongersnood in Zuid-Sudan.
Na de dienst kunt u elkaar ontmoeten bij de koffie in de Dobber.

En verder . . . . . . . . . . . :
Beroepingscommissie
De kerkenraad is verheugd om te kunnen meedelen dat we twaalf enthousiaste leden hebben gevonden
voor de beroepingscommissie. Zij zullen de komende maanden met elkaar aan de slag gaan om een
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nieuwe predikant te vinden voor onze gemeente. De beroepingscommissie bestaat uit: Rita van Dorp,
Ottolien de Vlaam, Simon Voets, Hans Hassefras, Jan Pels, Daphne Kalisvaart, Annette van den Bosch,
Jaap Kraay, Sandra van der Haven, Christiaan Knibbe, Mariska Nieuwenhuijse en Elske Kraay.
We wensen hen veel zegen bij het uitvoeren van deze belangrijke taak.
Bijbel Vakantie Club 25 februari en 26 februari
Dit jaar gaan wij met alle kinderen van groep 1 tot en met 6 op zoek naar zeer bijzondere bewoners van de
zee. Heb je wel eens van een luistervis gehoord of een volgvis? Wij ook niet, dus gaan we graag met jullie
op zoek. De bijbel vakantie club is voor iedereen, dus ook als je toevallig aan het logeren bent bij opa of
oma of voor je vriendjes of vriendinnetjes. Komen jullie ook?
De Bijbel Vakantie Club voor groep 1 tot en met 6 is op woensdag 25 februari van 10:00 uur tot 12:00 uur
en op donderdag 26 februari van 10:00 uur tot 14:00 uur (natuurlijk met pannenkoeken) in de Korenaar.
Dit jaar gaan wij met de tieners op zoek naar allerlei zaken om beet te pakken (groep 7 en 8 en de
brugklas). Heb je wel eens met elkaar gesproken over dingen die je bezig houden en die je belangrijk
vindt? Dit en heel veel andere leuke dingen kun je doen met de tienergroep. Je blijft niet de hele tijd in de
Regenboog, je gaat met een leuke groep werken aan een opdracht. De bijbel vakantie club is voor
iedereen, dus ook voor logeetjes, vriendjes of vriendinnetjes. Komen jullie ook?
De Bijbel Vakantie Club voor groep 7 en 8 en de brugklas is op woensdag 25 februari van 10:00 tot 12:00
uur en op donderdag 26 februari van 10:00 uur tot 14:30 uur (natuurlijk met pannenkoeken) in de
Regenboog.
Save the date en begeleiders gezocht voor uitje catechese Goede Vrijdag 3 april
“Kerk in de Rotterdamse havens”
Een aantal van jullie weet het al: op Goede Vrijdag 3 april gaan we naar Rotterdam, de grootste havenstad
van Europa. We gaan de oude havens in de stad ontdekken en het Maritiem Museum bezoeken. Ook gaan
we naar de zeemanskapel en horen we van alles over wat de kerken doen voor de duizenden zeelieden.
Over het complete programma (ja, dat inclusief een lekkere hap ;-) ) hoor je tijdig.
Het programma is nog onder voorbehoud:
- Kun je je voor vrijdag 20 februari opgeven?
- We zijn op zoek naar begeleiders met een auto. Wellicht kunnen jullie ouders of andere
belangstellenden mee? Naast mijn auto zijn nog drie auto’s nodig voor het vervoer. Graag jullie
reactie voor 20 februari.
Alvast bedankt Joost de Bruijn (voor opgeven en reactie: joostpkwr@hotmail.com )
Nieuwe beamers en schermen
Samen zingen is een wezenlijk onderdeel van onze vieringen en in de Korenaar wordt vaak en mooi
gezongen. Vanaf vandaag kunnen we de teksten van onze liederen lezen op de nieuwe schermen die door
de aangebrachte uitsparingen in het plafond hoger hangen dan de vorige en daarom beter van afstand
leesbaar zijn.
De kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters is de bouwgroep-ad hoc die dit alles realiseerde zeer
erkentelijk. Door alles in eigen beheer uit te voeren bleven de kosten beheersbaar. Er is hard gewerkt : het
resultaat mag er wezen!
Onze hartelijke dank gaat uit naar: Robert Hagendoorn, Flip de Gelder, Jan de Gelder, Leo Hassefras,
Martien Heijker, Co de Jong, Jan Jongenotter, Jaap Kraay, Hans van der Lip, Nico van Rijthoven, Eef van
Soest en Sjaak Vente.
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