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Orde van dienst
Vandaag:Vandaag, zondag 16 februari 2014,
is onze voorganger ds. Marloes van Doorne. Het orgel
wordt bespeeld door Jos Qualm. Onze koster is Aad van
Zanten. Susanne Marijnissen en Bjorna Wanders
verzorgen de kinderoppas. De kindernevendienst wordt
geleid door Daphne Wanders en Martine Timmermans. De
inzamelingen zijn voor de kerk en de diaconie. Na de
dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij de koffie in
de Dobber.
De 1e 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 meditatie.
Dat moeten we toch samen in stand houden?
2e inzameling van uw gaven is voor de eigen diaconie
De diaconie maakt regelmatig gebruik van het steunfonds, dit
fonds dient ook weer aangevuld te worden. Helpt u mee?

Zingen: Lied 216: 1 en 3
Welkom en mededelingen
Intochtslied: Psalm 105: 1 en 3
Bemoediging en groet
Klein Gloria
Openingsgebed
Loflied: ‘k Stel mijn vertrouwen
Lezen: Matteüs 25: 14-30
Zingen: Lied 314: 1 en 3
Uitleg en verkondiging
Muziek
Zingen: Kind, wij dragen je op handen
v. 1 en 2; 3
Apostolische Geloofsbelijdenis: Lied 340b
Doop
Geloften ouders en gemeente
Zingen: Kind, wij dragen je op handen
v. 4
Gebeden
Collecten
Slotlied: Lied 289: 1 en 3
Wegzending en zegen

.Bloemengroet:
De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet van ons allen naar mevrouw N.Slootweg-van Aalst

Lief en leed in de gemeente
Bij Wim Vreeke is prostaatkanker geconstateerd. Hij zal een intensieve bestralingsbehandeling moeten
ondergaan. Volgende week vinden de laatste onderzoeken plaats waarna de behandeling kan starten.
We wensen hem, Suus en de kinderen sterkte de komende weken en we bidden met hen om goede
resultaten.
Hans Hassefras is vorige week geopereerd aan zijn enkel. Het enkelgewricht is vastgezet. De operatie is
goed gegaan en hij is deze week ook weer thuisgekomen. Het herstel zal heel wat weken duren. Van 14
t/m 22 februari verblijft Hans in zorghotel de Kim, Rembrandtweg 2, 2202 AX Noordwijk aan Zee. We
wensen Hans een voorspoedig herstel toe.
Verhuizing
Vanaf zaterdag 15 februari gaat Ella van Wieringen - van Dijke in het verzorgingshuis Floravita in
Boskoop wonen.
Ze heeft daar een eigen appartement en gelukkig geen bezoektijden meer. We wensen Ella een goede
tijd toe in Boskoop
.
Pastoraat
Voor berichten over lief en leed in onze gemeente kunt u contact opnemen met uw predikant en/ of met
de wijkouderling. Het beste is zij telefonisch bereikbaar tussen 8.45-9.15u of 16.30-17.00u.
Natuurlijk kunt u het altijd proberen en eventueel een boodschap achterlaten op het antwoordapparaat.
Zij belt u dan zo snel mogelijk terug. Tel.: 589164, Email predikant@pghkorenaar.nl

Medewerkers gezocht VakantieBijbelClub
Volgende week woensdag en donderdag is de BijbelVakantieClub. Er wordt nog heel druk gezocht naar
vrijwilligers om de kinderen twee leuke ochtenden te bezorgen. Er is weinig of eigenlijk geen reactie
gekomen vanuit de Korenaar, daarom deze oproep om mee te zoeken naar vrijwilligers. Ken je iemand
die woensdag- en/of donderdagochtend mee zou willen helpen of kan en wil je zelf, geef je op bij Bianca
van Aalst: jcvanaalst@hetnet.nl.
Deze week:
Volgende week, zondag 23 februari 2014, Afsluiting VakantieBijbelClub
We vieren dit jaar de afsluiting van de Vakantie Bijbel Club in de Korenaar. Het thema was ‘Té Gek!’ In de
Bijbel zien we vaak dat mensen een opdracht krijgen die voor menselijke begrippen Té Gek! is om te
doen. Wie bouwt er een boot waar geen water is? Wie gaat op reis zonder te weten waarheen? Wie stapt
er uit een boot op het water? Wie staat er op met verlamde benen?
Dat doe je niet, dat is té gek! Maar toch deden de mensen uit de Bijbelverhalen het. Waarom? Zij
vertrouwden de Opdrachtgever! Zij wisten wie hen die opdracht gaf. En in vertrouwen gaven ze gehoor
aan de rare opdracht. Omdat ze wisten dat God het goede met hen voor had. En dat is: Té Gek!, iets
beters kun je je niet bedenken.
Er is deze zondag geen kindernevendienst. Ook is er deze maand geen Oppas+ en tienernevendienst.
zondag 23 februari - 10.00u
sluiten we de Bijbelvakantieweek af. Te Gek! Voorganger is ds. Marloes van Doorne. Organist Corné van
Doorne. Cok Rademaker is onze koster. De kinderoppas wordt verzorgd door Diny Boer en Dorien of
Sigrid Voets. Er is geen kindernevendienst. De 1e inzameling is voor de diaconie en de 2e voor het
onderhoudsfonds. Na de dienst is er koffie, thee of limonade voor ieder in de grote zaal
En verder . . . . . . . . . . . :
Samen Oosterhuis Zingen
Oosterhuis-liederen zijn bekend en geliefd. De teksten staan dicht bij ons levensgevoel en hebben
allerlei bijbelse associaties. Maar niets is mooier dan ze samen zingen. Zaterdagmiddag 1 maart
2014 is die kans er. In Alphen aan den Rijn is er dan een zangmiddag onder de bezielende leiding
van dirigent Jan Baaij. Hij komt met zijn “Liturgiekoor IJmond” ons zingen ondersteunen. Jan Baaij
neemt je mee het lied in, doet je de muziek voelen. Voor een aantal liederen van Oosterhuis heeft
hij zelf de muzikale compositie geschreven. Met zijn koor ondersteunt hij onze zang en wil aan
toon en tekst recht doen.
Een inspirerende middag voor iedereen die graag zingt. Amateur of geoefend zanger. Ook voor
cantorijen een mooie gelegenheid in een andere setting te zingen. De middag sluit af met een
korte vesper. De toegang is vrij. Voor partituur-boekjes wordt gezorgd. Bij de uitgang wordt een
tegemoetkoming in de kosten gevraagd.
Plaats: Goede Herderkerk, Ten Harmsenstraat 16, 2406 TV Alphen aan den Rijn.
Tijd: 14.00 tot ongeveer 16.30 uur.
Nadere in lichtingen bij ds. Cort van der Linden 0172-233929 lindeburg@hetnet.nl:
VPTZ AURELIA
Het nieuwe jaar betekent voor de VPTZ Rijnwoude-Boskoop-Waddinxveen ook echt een nieuw
begin. Vanaf 1 januari zijn wij verder gegaan onder een nieuwe naam: Aurelia.Aurelia verwijst
naar een goudkleurige vlindersoort. Die metafoor vinden wij passend voor het bijzondere werk dat
wij mogen doen. De vrijwilligers van Aurelia ondersteunen mensen die de laatste fase van hun
leven in hun vertrouwde omgeving willen doorbrengen. De vlinder staat symbool voor die
vergankelijkheid en voor de overgang naar een nieuwe vorm of fase. Dat wij in zo’n bijzondere
periode onze bijdrage mogen leveren, geeft een gouden randje aan ons werk. Er zijn, in welke
vorm dan ook. Voor hem, voor haar, voor hen, voor u.Tel 06-514 457 26 www.vptzaurelia.nl
info@vptzaurelia.nl

