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

Vandaag, zondag 16 maart 2014,
2e zondag van de 40 dagentijd,
wordt de dienst geleid door ds. Marloes van Doorne. Het orgel
wordt bespeeld door Corné van Doorne. Kees de Jong is onze
koster. Tieke van Zanten en Lisette Langelaar verzorgen de
kinderoppas en de kindernevendienst wordt geleid door Manon de
Jong en Christiaan Knibbe. Na de dienst bent u uitgenodigd voor
de koffie in de Dobber.

Protestantse Gemeente Hazerswoude
16 maart 2014
Volgnummer 1107.
Orde van dienst
Zingen: Lied 276: 1 en 2
Welkom en mededelingen
Intochtslied: Psalm 25: 2 en 7
Bemoediging en groet
Kyrie
Zingen: Lied 547
Gesprek met de kinderen
Zingen: Projectlied
Lezen: Jeremia 7: 1-11
Lezen: Matteüs 21: 10-17
Zingen: Lied 8a: 1 en 2
Uitleg en verkondiging
Muzikaal intermezzo
In memoriam mw. Ineke Zintel
Zingen: Psalm 103: 8 (ob) en 7
Gebeden
Collecten
Slotlied: Lied 967: 1, 3, 6 en 7
Wegzending en zegen

1e inzameling van uw gaven is voor Christelijke hulpverlening
Gouda
't Swanenburghs Hofje is een eeuwenoud rustiek
hofje in het centrum van Gouda. Van hieruit
begeleiden we mensen met maatschappelijke- en/of
psychosociale problemen. We doen dit werk op
basis van een christelijke levensvisie.
2e inzameling van uw gaven is voor het onderhoudsfonds
Een kerkgemeente moet onderhouden worden, dat geldt zeker voor de gebouwen. Helpt u mee?

16:00 tot 17:00u Peuter- en kleuterdienst
Thema: God zorgt voor jou
Voor de jongste kinderen is er op 16 maart weer een peuter- en kleuterdienst. Kinderen van 0 t/m 6 jaar
zijn van harte welkom samen met hun ouders, broers en zussen, opa’s en oma’s, de buurvrouw en
iedereen die zin heeft om mee te gaan.
We horen een verhaal dat Jezus aan de mensen vertelt. Hij zegt: ‘Maak je niet zoveel zorgen. Kijk eens
naar de vogels, ze bewaren niets, ze sparen niet voor later. Want ze weten dat God voor hen zorgt.’
Na afloop is er limonade met iets lekkers en koffie of thee voor de volwassenen en gaan we iets knutselen
om mee naar huis te nemen. Je mag een kussen meenemen om op te zitten en een muziekinstrument
Woensdag 19 maart, vastenmaaltijd
U heeft het kunnen lezen in Kerkklanken en in de Rijnwoude Koerier. Komende woensdag, 19 maart,
wordt hier in de Korenaar de jaarlijkse vastenmaaltijd gehouden. Even iets minder eten om een ander
meer te gunnen. Een prima initiatief dat elk jaar op veel deelnemers kan rekenen. Ook deze keer hopen
we dat u er weer bij zult zijn. Meld u aan bij Aafke Knibbe of mail naar : riekiescheer@casema.nl

.Deze week
Lectio Divina
maandag 17 maart - 19.00u in de Kerkzaal (alle maandagen in de 40dagentijd)
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 Schrift 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. We volgen de teksten die op het
leesrooster staan. De avonden zijn los van elkaar te volgen. Op de eerste twee avonden wordt deze
meditatie-methode uitgelegd

Bloemengroet:
De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet en blijk van meeleven van ons allen naar Jaap Kraay.

Lief en leed in de gemeente
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 en 9:15 uur of 16:30 en 17:00 uur.
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

Pastoraat
Overleden
Op dinsdag 11 maart is op 65-jarige leeftijd overleden mw. Ineke Zintel. Tijdens haar leven woonde zij,
samen met haar broers Wim en IJsbrand aan de Dorpsstraat. Afgelopen vrijdag is Ineke Zintel
gecremeerd in het crematorium te Alphen a/d Rijn. In de dienst van Woord en gebed voorafgaand aan de
crematie hebben we Openbaring 21 gelezen: Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood
meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.’ We bidden hen die
achterblijven Gods troostende nabijheid toe.
Hazerswoude-Dorp
Dank
“Via deze weg wil ik u bedanken voor de mooie bloemen die ik afgelopen zondag vanuit de kerk kreeg. En
ook voor de opbeurende kaarten, berichten en andere aandacht, die ik de afgelopen tijd mocht
ontvangen. Drie weken geleden is mijn kunstheup geplaatst. Het herstel gaat zeer voorspoedig. De pijn is
weg! De komende weken moet ik nog voorzichtig zijn om te voorkomen dat de heup uit de kom schiet.
Zodra het mogelijk is, hoop ik ook weer de kerkdiensten bij te kunnen wonen”

Volgende week zondag, 23 maart 2014,
3e zondag van de 40 dagentijd,
is onze voorganger mw. Iris v.d. Heul. Organist is Jos Qualm. Onze koster is Aad van Zanten. Ellen van
Zanten en Marleen Graper verzorgen de kinderoppas. De kindernevendienst wordt geleid door Daphne
Wanders en Martine Timmermans. De 1 e inzameling is voor het binnenlands diaconaat en de 2 e voor de
eigen diaconie. Na afloop is er ruimte voor ontmoeting bij de koffie in de Dobber

En verder . . . . . . . . . . . :
Vrijdag 21 maart – 20:00 tot ca. 22:30 uur in de Grote Zaal.

Filmhuis met de film: Amazing Grace
O.l.v. Willem en Nelleke de Beus
Eerst samen naar een goede film kijken en daarna onder het genot van een drankje er over na praten, dat
kan in ons eigen filmhuis. Op het programma staat vanavond ‘Amazing Grace’.
150 jaar geleden werd de slavernij afgeschaft: een goede aanleiding om de film Amazing Grace op het
programma te zetten. De film vertelt over het leven van William Wilberforce, één van de voorvechters van
de afschaffing in Engeland
Kosten €3,50

Paasbroodjes actie 11 april 2014
Net als voorgaande jaren organiseert de Missionaire Commissie weer een paasbroodjes verkoop. Dit jaar
voor het eerst voor ons nieuwe project in Myanmar. Wij komen helaas nog vrijwilligers tekort voor het
verkopen van de paasbroodjes. Daarom vragen wij uw hulp. Wie wil er vrijdag 11 april helpen met de
verkoop. We starten vanaf 17.00 uur in de Korenaar.
U kunt zich aanmelden bij Jolanda van Zanten: e-mail jolandavanzanten@hotmail.nl of tel. 0172587272
De Missionaire Commissie
SPAARDOOSJESACTIE
Traditiegetrouw is tijdens de veertigdagentijd ook de spaardoosjesactie.
De opbrengst is dit jaar voor Myanmar.
Elke week zal iets verteld worden over het land, de projecten en de mensen in Myanmar.
Vorige week zijn de spaardoosjes uitgedeeld. Heeft u nog geen spaardoosje?
Op de steen in de hal liggen er nog enkele.
Wij sparen door tot Pasen en op eerste Paasdag kunt u uw volle spaardoosje weer inleveren.
Laten we er met z'n allen weer een mooie opbrengst van maken.
De missionaire commissie

