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GEMEENTEBRIEF

Protestantse Gemeente Hazerswoude
15 mei 2016
Volgnummer 1220

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 15 mei 2016,
In deze dienst worden vier kinderen gedoopt. Voorganger is ds.
Carla Melgers. Organist is Piet Boon. Wim Rademaker is onze
koster. De kindernevendienst wordt geleid door Manon de Jong
en Lavinia Schipper verzorgt de kinderoppas. Na de dienst is er
gelegenheid de doopouders de feliciteren bij de koffie in de
grote zaal.

Pinksterfeest!
Wij zijn blij en dankbaar dat op deze Pinkstermorgen 4 kinderen
uit onze gemeente gedoopt zullen worden! Het zijn Femke
Janna Frederique, dochter van Fred Struik en Elske Kraay,
geboren op 22 juli 2015; Raf, zoon van Niels en Sabine
Dijksterhuis-van Zanten, geboren op16 september 2015; Luna
Agnes Joanna, dochter van Ronald en Janine Zaal, geboren
op 14 oktober 2015 en Sebastiaan Pepijn Olivier zoon van
René en Désiree van Haaren-de Jong, geboren op 28 januari
2016
Tijdens de doopcatecheseavonden hebben we met elkaar
gesproken over ons geloof: wat betekende het geloof en de
kerk voor ons als kind, jongere en wat zegt het ons in deze fase
van ons leven. We spraken (natuurlijk) ook over de betekenis
van de doop en gingen aan de slag met de orde van de dienst.
De ouders zullen van zich laten horen in Schriftlezing, zang en
muziek en wie weet laten de dopelingen op hun eigen wijze van
zich horen.
Het doopvont zal vanmorgen worden ingewijd. In oktober 2014
hebben Rita de Gelder en Annie Hassefras het uitgezocht bij
een glasblazer in Leerdam. We zien het rood van de Geest, het
vuur en de vlam van Pinksteren.
Wij verheugen ons op een feestelijke dienst waarin het huis van
de Korenaar gevuld zal zijn met de Geest van God.

Orde van dienst
Lied voor de dienst: 216
Welkom en mededelingen.
Intochtslied: lied 139 b
Stil gebed
Groet
Samenzang lied 672: 1 (allen); 2
(mannen); 3 (vrouwen); 6 en 7 (allen)
Kyriegebed
Gesprek met de kinderen
Gebed
Samenzang Lied 683
Schriftlezing Johannes 14: 15-17
Schriftlezing Handelingen 2: 1-4 (door
Ronald en Sabine)
Samenzang lied 687: 2
Schriftlezing Handelingen 2: 4-11 (door
Ronald en Sabine)
Samenzang Lied 687: 3
Verkondiging
Samenzang lied 686
VIERING VAN DE HEILIGE DOOP
Samenzang ''Laat de kinderen tot mij
komen''
Gedicht “ik wens je'' van Marion Hendriks
(door Sabine)
Rond de doopvont:
De doopvont wordt gevuld met water
VG: ’met vreugde zullen wij water scheppen
uit de bronnen van het heil’’
Doopgebed
Belijdenis
(allen gaan staan)
Gezongen apostolische geloofsbelijdenis
(lied 340b)
Doop en handoplegging
Verwelkoming
Allen staan
Loflied
Psalm 87: 3 en 4
Dienst van de gebeden
Lied ''Wat er ook gebeurt'' van Elise Mannah
door Désiree, René, Niels en Sabine
Inzameling van de gaven
Slotlied
lied 675: 1
Uitzending en zegen

Inzamelingen op 15 mei, 1e Pinksterdag,
1e inzameling van uw gaven is voor KIA/Pinksterzendigsweek
In de Presbyteriaanse Kerk in Rwanda zijn jongeren volop actief. Ze delen hun geloof op een bijbelclub,
geven leiding aan kerkelijke activiteiten of doen mee met een muziekgroep. Ook biedt de kerk hen kansen.
Via solidariteitsgroepen krijgen ze ondersteuning om een beroepsopleiding te volgen of om een eigen
onderneming te starten. Doel van al deze activiteiten is om jongeren betrokken te houden bij de kerk. Want
net als in Nederland verlaten steeds meer jongeren de kerk, bijvoorbeeld als zij verhuizen voor studie of
werk, of omdat ze overstappen naar een pinksterkerk. Door activiteiten voor de jongeren te organiseren die
zij zelf moeten dragen, krijgen de jongeren nu een echte eigen plek in de gemeente. Bovendien worden ze
uitgedaagd om na te denken over hun toekomst in hun eigen woonplaats.

Zo leren ze de kerk beter kennen en neemt hun betrokkenheid toe. De collecteopbrengst is onder meer
bestemd voor het trainen van jeugdleiders en predikanten van 600 (huis)gemeenten en het ontwikkelen en
produceren van liturgieboekjes voor zondagsschool en kinderdiensten van deze gemeenten en voor andere
zendingsprojecten van Kerk in Actie wereldwijd.
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.

Bloemengroet:
De bloemengroet gaat vandaag als blijk van medeleven en met een hartelijke groet van ons allen naar:
Mevr. Bep van‘t Wout.

Pastoraat


Mv. T van der Niet-Veenstra is afgelopen maandag opgenomen in het Alrijne ZH in Leiderdorp.
Zij is daar behandeld voor haar benauwdheidsklachten en afgelopen woensdag mocht mv. gelukkig
weer terug naar de Driehof.
Ze heeft niet veel energie en is snel vermoeid dat maakt dat ze veel moet rusten. We wensen
haar Gods nabijheid toe en namens de gemeente veel sterkte en een hartelijk groet.



Graag wil ik iedereen bedanken voor de telefonische en schriftelijke bemoedigingen die ik mocht
ontvangen na mijn rugoperatie.
Ook dank voor het prachtige bloemstuk dat Suus en Wim Vreeke ons 8 mei namens de kerk brachten.
Zondag 22 mei hopen wij weer naar de kerk te komen,
Hartelijke groet van Sam Windhorst



Adres Hans,
Vaak wordt ons gevraagd wat het adres van Hans is voor het sturen van een kaartje. Tot onze vreugde
kunnen we nu zeggen dat zijn adres sinds 11 mei in zorgcentrum Driehof is. Terug in zijn geliefde dorp!
Als u tijd heeft om even om het hoekje te kijken, hij zal het erg waarderen.
We willen iedereen bedanken die hem d.m.v. een kaartje of bezoekje door de afgelopen moeilijke tijd
heeft geholpen.
Vriendelijke groeten, fam.Dorsman

Volgende week, zondag 22 mei 2016
vieren we samen het Heilig Avondmaal. Voorganger is ds. M. Blootens uit Amsterdam. Piet Boon bespeelt
het orgel en onze koster is Hilbrand Zintel. De inzamelingen zijn voor Nes Amin en onderhoudsfonds. De
avondmaalscollecte is bestemd voor hulp aan Ethiopië . Barbara van Rijthoven leidt de kindernevendienst
en de kinderoppas wordt verzorgd door Bjorna Wanders. Na de dienst ben u welkom bij de koffie in de hal
en de Dobber.

En verder….
SamenLoop voor Hoop
Op 28 en 29 mei gaan we met een groep enthousiaste mensen als team "de Korenaar" wandelen in Park
Rijnstroom in Alphen aan den Rijn. Per deelnemer moet €15
inschrijfgeld betaald worden dat ten goede komt aan KWF
Kankerbestrijding. Om het inschrijfgeld te kunnen bekostigen vragen we u
ons te sponsoren.
Dit kunt u doen door vandaag heerlijke stroopwafels van bakkerij
Markus te kopen. De stroopwafels zijn uiteraard kakelvers en zijn prima
in te vriezen!
Ze kosten €2,50 per pakje of 3 pakjes voor €7,00
Wilt u een donatie doen? Er staat een doosje waarin uw bijdrage van harte welkom is!
Uw Diaconie

Gemeentevergadering op 5 juni
In de kerkenraad is gesproken over de invulling van de niet-zondagse diensten en bijeenkomsten zoals de
dienst op bid- en dankdag. We willen daarover ook uw mening horen. Daarom beleggen we op 5 juni na de
kerkdienst een korte gemeentevergadering. Tevens kunnen we dan peilen hoe u denkt over een ons vaak
gestelde vraag: waarom beginnen de diensten niet altijd ( dus ook in de winter) om 09.30 uur?
Op de kerkenraadsvergadering van juni beslist de kerkenraad over beide items ( vorm
diensten/bijeenkomsten en aanvangstijd) . Laat uw mening horen op 5 juni a.s.!
Met vriendelijke groet,
Nelleke de Beus

Startzondag
De eindexamens zijn net begonnen (alle deelnemers: veel succes!) en de zomervakantie ligt nog ver in het
verschiet, maar de kerkenraad denkt “over de zomer heen” nu al aan de starzondag in september. Het
thema voor deze zondag is: Deel je leven…We zoeken gemeenteleden die met dit inspirerende thema de
startzondag vorm willen geven. Op de site van de PKN staan een aantal tips en ideeën.
U kunt zich opgeven bij ondergetekende of op het volgende mailadres: voorzitter@pghkorenaar.nl
We hopen op een enthousiaste start van alweer een nieuw seizoen.
Namens de kerkenraad,
Nelleke de Beus
Op vrijdagavond 20 mei 2016 ,aanvang 20-00 uur wordt het oratorium ELIAS van Felix Mendelssohn
Bartholdy uitgevoerd door het oratoriumkoor Alphen aan den Rijn. Het vertelt een drietal gebeurtenissen
in het leven van de profeet Elias .Zie hiervoor ook de betreffende Bijbelteksten uit 1 e 2 Koningen. Voor
elke liefhebber van religieuze koormuziek zeer aan te raden.
De uitvoering vindt plaats in de Adventskerk in Alphen a/d Rijn. Wees wel ruimschoots op tijd aanwezig.
Zie voor verdere gegevens de affiche in de kerk of op de koor-site www.oratoriumkooralphen.nl.
FILMHUIS

Vrijdagavond 3 juni [dus niet 20 mei, zoals eerder vermeld] is de vierde en laatste filmavond van dit seizoen.
We draaien voor u de film “Boyhood” [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!!
Boyhood (2014)
Drama waaraan regisseur Richard Linklater twaalf jaar lang werkte met dezelfde acteurs, over een
gescheiden koppel dat hun zoon probeert op te voeden
De dromerige Mason groeit letterlijk voor onze ogen op van klein jongetje tot man. We volgen ook zijn zus
Samantha en hun gescheiden ouders. Terwijl de jaren voorbij glijden, zien we hoe elk van hen omgaat met
nieuwe fases in hun leven en hoe hun banden onderling veranderen. Mason leert dat volwassen worden
niet gaat zonder vallen en opstaan.
Namens het filmteam, Ottolien de Vlaam

