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Orde van dienst

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

Pastorale berichten en bereikbaarheid predikant
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.
Telefoon ds. Carla Melgers: 0172-589164.
E-mail: predikant@pghkorenaar.nl

Vandaag zondag 16 juli 2017
wordt de dienst geleid door onze eigen predikant, ds. Carla
Melgers. Jos Qualm bespeelt het orgel en Hilbrand Zintel is koster.
Er is kindernevendienst en Sjaan Bos past op de kinderen. Na
afloop van de dienst ontmoeten we elkaar bij de koffie, in de hal ( of
buiten) en in de Dobber.
Collecten 16 juli
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 bezinning.
Dat moeten we toch samen in stand houden.
2e inzameling van uw gaven is voor de eigen diaconie

Lied voor de dienst: 886
Welkom en mededelingen
Intochtslied:
Psalm 27: 1 en 4
Stil gebed
Votum en groet
Klein Gloria
Kyriegebed
Glorialied
Lied 305
Zondagsgebed
Gesprek met de kinderen
Samenzang
Kinderen gaan naar de nevendienst
Schriftlezing
Jesaja 35: 1-10
Samenzang
Lied 362:1
Schriftlezing
Marcus 7: 31-37
Samenzang
Lied 833 (3 maal)
Overdenking (tijdens overdenking
samenzang
Lied 323; begeleid door
Heleen Polderman op de piano)
Samenzang
Lied 695
In memoriam
Wilhelmina Cornelia van Diggele
Wij zingen ter nagedachtenis
Psalm 139: 1, 2 en 4
Dienst van de gebeden
Inzameling van de gaven
Slotlied
Lied 423
Uitzending en zegen

Bloemengroet:
Vandaag gaan de bloemen als groet van ons allen naar mevr. Stijnman.

Uit de gemeente


Mevrouw Wilhelmina Cornelia van Diggele is zondag 18 juni op 79-jarige overleden. In mei had ze te
horen gekregen dat zij ernstig ziek was. Haar overlijden kwam sneller dan verwacht. Wij wensen haar
trouwe vriendinnen Gods troostende nabijheid toe. In deze dienst zal mevrouw van Diggele worden
herdacht.



Dhr. Marien Slappendel is afgelopen week voorlopig opgenomen in verpleeghuis Emaus te Zoeterwoude
dorp. Hij voelde zich niet goed en kon niet alleen in huis blijven. Marien is ook onderzocht in het
ziekenhuis, maar er is niets verontrustends gevonden. In elk geval wordt er nu voor hem gezorgd. Wij
wensen hem Gods liefdevolle nabijheid toe. Adres: Zorglocatie Emmaus, Bennebroekweg 2, 2381BS
Zoeterwoude



Mevrouw Bep van het Wout verblijft nog steeds in het Groene Hart Ziekenhuis. De verwachting is dat zij
binnenkort voor revalidatie wordt opgenomen in de Ronssehof in Gouda. Wij hopen van harte dat het
verdere herstel voorspoedig zal gaan en wensen haar en haar man Gods troost en kracht toe. Adres:
Groene Hart Ziekenhuis Gouda



Mevrouw Gerda Stijnman Hazerswoude-Rijndijk, heeft te horen gekregen dat de operatie door kan gaan.
Zij krijgt nog 1 chemokuur waarna de operatie zal plaatsvinden op 3 augustus.

Volgende week, zondag 23 juli 2017, 9.30 uur ,
Ook in deze dienst zal ds. Carla Melgers voorgaan. We worden begeleid door Piet Boon op het orgel en Wim
Rademaker is onze koster . De collecten zijn bestemd voor de Diaconie en het Onderhoudsfonds. Annette
van den Bosch is aanwezig bij de oppas en er is ook kindernevendienst. Iedereen is van harte uitgenodigd bij
de koffie, thee en limonade in de Dobber en in de hal.

Wijziging datum Startzondag
Na overleg is besloten om de startzondag niet te laten samenvallen met de bevestiging van ambtsdragers (op
3 september) . 24 september is de startzondag, nadere informatie volgt.

