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

Lief en leed in de gemeente
Voor berichten over lief en leed in onze gemeente kunt u contact
opnemen met uw wijkouderling of met scriba Erick Westerman
(Tel: 501610, Email: scriba@pghkorenaar.nl).

Vandaag, zondag 15 maart 2015,
wordt de dienst geleid door drs. Elsbeth Gruteke uit Hilversum.
Organist is Herman Verbree en Hilbrand Zintel is koster. De
kindernevendienst staat onder leiding van Lydia Bol en Martine
Timmermans. Dorien of Sigrid Voets 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 KIA/werelddiaconaat
Deze zondag wordt er gecollecteerd voor de
40dagentijdcollecte: Leven ondanks hiv/aids Zuid-Afrika.
Hun leven is een groot gevecht tegen hiv/aids
en tegen armoede. Deze mensen in De Vallei van de Duizend
Heuvels in de provincie Kwa Zulu Natal krijgen volop steun van het
Hillcrest Aids Centre.
2e inzameling van uw gaven is voor: IZB

Protestantse Gemeente Hazerswoude
15 maart 2015
Volgnummer 1159
Orde van dienst
Voor de dienst, Lied 216: 1, 2 en 3
Welkom en mededelingen
Intochtslied, Lied 122: 1, 2, en 3
Stilgebed
Groet
Verootmoedigingsgebed
Zingen, Lied 836: 1, 2
Genadeverkondiging
Zingen, Lied 836: 3, 4
Wetlezing
Zingen Lied 836: 5
Gebed bij de opening van de
Schriften
Gesprek met de kinderen door leider
kindernevendienst
Zingen projectlied: Met open handen
Lezen, Jozua 4: 19 5: 1 en 5: 10-12
Zingen, Lied: 653: 1, 2
Lezen Johannes 6: 1 en 4-15
Zingen Lied 653: 3 en 7
Uitleg en verkondiging
Muzikaal intermezzo
Zingen, Lied 578: 1, 2, 3, 4, 5 en 6
Kinderen komen terug
Dankgebed en voorbeden
Collecte
Slotlied, Lied 655: 1, 2, 3, 4 en 5
Zegen
Amen

De IZB staat voor zending in Nederland.
Wij verlangen ernaar dat gemeenten en gemeenteleden gestalte geven aan het
evangelie van Jezus Christus in de wereld en dat zij daardoor mensen voor Hem
winnen. Het is onze passie dat mensen die Hem nog niet kennen, tot geloof in Jezus Christus komen en
samen met zijn gemeente Hem volgen.

Bloemengroet:
De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet en de felicitaties van ons allen naar: Bram en Tineke
Voets ter gelegenheid van hun 55jarig huwelijk op 17 maart a.s. dinsdag.

Pastoraat:
Dhr. Piet Hassefras uit de het Rechthuis, zal aanstaande woensdag een kleine operatie ondergaan en
enkele dagen in het ziekenhuis verblijven. Zijn vrouw Map zal, in de herstelperiode van Piet, in het
zorgcentrum De Driehof verblijven en daar de noodzakelijk zorg krijgen. Wij wensen hen Gods nabijheid
toe.
Op dinsdag 17 maart a.s. hopen wij 55 jaar getrouwd te zijn. Een hoogtepunt waar wij allebei zeer
dankbaar voor zijn en dat ons doet terugdenken aan heel veel mooie momenten uit ons huwelijk. Wij vieren
dit samen met onze kinderen en kleinkinderen op tweede paasdag. Ook en vooral willen wij onze grote
waardering uitspreken aan allen die ons kennen en die op zo’n warme en respectvolle manier met ons
meeleven.
Tineke en Bram Voets
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Uitnodiging wijkavond Vanavond 15 maart gaan we verder met de jaarlijkse wijkavonden. Als u een
eerdere wijkavond gemist hebt kunt u/jij alsnog aansluiten. Het thema van deze avond is "Met hart en ziel vieren en verbinden". In huiselijke sfeer willen wij met elkaar praten over wat ons in de eredienst raakt. De
wijkavonden zijn voorbereid door ds. Marloes van Doorne, wijkouderlingen en wijkmedewerkers.
Graag zien wij U en jou op een van deze laatste wijkavond, waarbij u/jij dus niet gebonden bent aan de wijk
waarin u/jij woont. Ook jongeren zijn van harte uitgenodigd. Voor meer informatie verwijzen wij naar
Kerkklanken van februari en maart. De koffie staat om 19.45h klaar bij:
15 maart : fam. Dick en Lena van Vliet (wijk 4)

Deze week:
Lectio Divina
Maandagavond van 19.00 tot 19.45 uur
Data: 16 maart, 23 maart en 30 maart
U/Jij bent van harte uitgenodigd in de kerk om deze bijzondere manier van bijbellezen te volgen
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 bijbel 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. De avonden zijn los van elkaar te
volgen, maar zeker de eerste twee avonden wordt er uitgebreider stil gestaan bij de methode.
Ellen de Gelder, Rita de Gelder

Volgende week:
Zondag 22 maart,
wordt de dienst geleid door ds. B. Roolvink uit Voorhout. Organist is Jos Qualm. Wim Rademaker is
volgende week onze koster. De kindernevendienst wordt geleid door Sharitsa Obispo en Daphne
Kalisvaart. Diny Boer-Harkes verzorgt dan de kinderoppas.
De inzamelingen zijn voor Heppie Kindervakanties en de Kerk. Na de dienst kunt u elkaar ontmoeten bij de
koffie in de Dobber.

En verder . . . . . . . . . . . :
Gemeentevergadering 29 maart 2015 – u komt toch ook?
De kerkenraad organiseert op zondag 29 maart a.s. een gemeentevergadering. Deze vergadering zal ’s
ochtends direct na de kerkdienst plaatsvinden. De volgende twee onderwerpen staan op de agenda:
 Voortgang beroepingswerk
 Opvullen van de vacatures die komende zomer ontstaan in de kerkenraad en diverse commissies
U bent van harte uitgenodigd om deze vergadering bij te wonen!

Paasontbijt
Zondag 5 april 2015 om 8.30 uur in de Grote Zaal. Kosten €2,50 p.p. , kinderen eten gratis mee.
Feestelijk om Pasen zo gezamenlijk te beginnen, voor het begin van de kerkdienst. Iedereen van harte
uitgenodigd om op Paasmorgen met elkaar te komen ontbijten in de Korenaar.
Wij zorgen voor lekkere broodjes, beleg, koffie/thee/sap en natuurlijk een ei.
Opgeven: -via de intekenlijst in de kerk vanaf 15 maart
-bij Marian Zintel ( tel. 0172588615 / marian.hilbrand@ziggo.nl) of Ellen de Gelder ( 0623654409/
ellen@ewprocesbegeleiding.nl)
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