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

Lief en leed in de gemeente
Voor berichten over lief en leed in onze gemeente kunt u contact opnemen
met onze predikant en/ of met uw wijkouderling. Het beste is de predikant
telefonisch bereikbaar tussen 8.45-9.15 uur of 16.30-17.00 uur. Natuurlijk
kunt u het altijd proberen en eventueel een boodschap achterlaten op het
antwoordapparaat. Woensdag is haar vrije dag.
Tel.: 589164, Email predikant@pghkorenaar.nl

Vandaag, zondag 16 november 2014,
vieren we met elkaar het Heilig Avondmaal. Deze dienst wordt geleid door
Ds. Marloes van Doorne. Organist is Corné van Doorne en Hilbrand Zintel
is vandaag onze koster. De kindernevendienst staat onder leiding van
Lydia Bol en Christiaan Knibbe. Suzanne Marijnissen en Yvonne van
Zanten verzorgen de kinderoppas. Ook vandaag bent u na de dienst weer
uitgenodigd voor koffie, thee en limonade in de Dobber en de hal.

Heilig avondmaal inzameling van uw gaven is voor Open doors
Open Doors geeft leiderschapstraining aan
kerkleiders in Syrië en biedt traumazorg aan
christenen in Syrië die moeilijke situaties
doormaken.
Open Doors helpt de verschillende kerken in Syrië om meer samen te
werken en voorziet christenen van christelijke boeken, bijbels en
kinderbijbels
Open Doors versterkt de kerk in Syrië. Helpt u mee?

Protestantse Gemeente Hazerswoude
16 november 2014
Volgnummer 1142

Orde van dienst
Thema: De Heer zal voorzien
Zingen:
Lied 301k
Welkom en mededelingen
Intochtslied: Psalm 91: 1 en 7
Bemoediging en Groet - Klein Gloria
Openingsgebed: Lied 301k
Loflied:
Psalm 103: 1 en 3
Gesprek met de kinderen
Kinderlied: Als je geen liefde hebt
Lezen:
Genesis 22: 1-19
Zingen:
Psalm 43: 3 en 5
Uitleg en verkondiging
Geloofsbelijdenis
Gebeden
Viering Heilig Avondmaal
Avondmaalscollecte
Zingen:
Lied 377: 1, 4, 5 en 6
Zingen:
Lied 405: 4
Onze Vader
Delen van brood en wijn
Dankgebed
Collecten
Slotlied:
Lied 905: 1, 3 en 4
Wegzending en zegen
Amen:
Lied 415: 3

1e inzameling van uw gaven is voor KIA binnenlands diaconaat
Niet alle kinderen in Nederland hebben een makkelijk leven. Kerk in Actie steunt verschillende projecten die opkomen
voor kinderen, zoals de Rudolphstichting en Defence for Children.

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 meditatie.
Dat moeten we toch samen in stand houden

Bloemengroet:
De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet van ons allen naar mevr. Ina Zandstra-van Bostelen.

Pastoraat
Dhr. Arie Steenwijk is gevallen en heeft daarbij zijn heup gebroken. Hij is afgelopen woensdag geopereerd en hij
verblijft nu in het ziekenhuis.
Rijnlandziekenhuis, A4, kmr 62, Postbus 2350 CC Leiderdorp
Mw. J. de Ruiter- Potze heeft een week in het ziekenhuis gelegen. Ze is geopereerd en is als het goed is, afgelopen
vrijdag weer thuis gekomen. Het gaat redelijk goed met haar. Ze is nog wat zwak en heeft nog veel pijn.
Hazerswoude-Dorp
Mw. N. Slootweg-van Aalst verblijft na haar heupoperatie in revalidatiecentrum Oudshoorn.
Afd. de Brug, Delfzichtweg 1, 2402 NB Alphen a/d Rijn
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Overleden
Woensdag 5 november jl. is mw. M.K. van den Broek-van Wieringen na een kort ziekbed overleden. Mw. van den
Broek woonde sinds afgelopen augustus in de Driehof. Zij is met haar verhuizing naar Hazerswoude-Dorp lid
geworden van onze gemeente. Ze kwam graag naar de weeksluitingen en de zanguurtjes. Afgelopen zaterdag is zij na
een besloten afscheidsbijeenkomst gecremeerd.

Deze week
Lezing over planten met Bijbelse namen
maandag 17 november - 20.00 uur (vanaf 19.30 uur is er koffie)
Boomkwekerijmuseum Reijerskoop, Reijerskoop 54
kosten: € 5,00, leden van Groei&Bloei gratis
Aanstaande maandagavond geeft Walther Grootendorst een lezing in het Boomkwekerij-museum. Walther, die van
zijn hobby zijn beroep kon maken, was sinds de jaren `50 van de vorige eeuw docent aan diverse scholen waarvan de
laatste 15 jaar leraar plantenkennis aan de middelbare tuinbouwschool in Boskoop. Hier voelde de zoon van een
boomkweker zich als een vis in het water.
Deze avond zal hij ons komen vertellen over de verschillende legendes die er bestaan betreffende planten die
voorkomen in Bijbelse voorstellingen. Hij zal het verhaal vertellen en dia`s laten zien over o.a. de Ceders van
Salomon, de Populieren waaraan de Israëlieten hun harp hingen en de Wonderboom van Jona, maar ook over de
Judaspenning, de Mariadistel en nog vele andere planten. Kortom een avond om niet te missen!
Driehofkring
Donderdag 20 november - 15.00 uur in zorgcentrum Driehof
Dit seizoen lezen we met elkaar gedeelten uit het Bijbelboek 1 Samuël. In dit Bijbelboek maken we kennis met de
hoofdpersonen Samuël, Saul en David. Zij zijn respectievelijk de eerste profeet van Israël en de eerste twee koningen
van Israël. Het thema van deze derde bijeenkomst is ‘Op de drempel van een tijdperk’ (1 Samuël 8). Leiding is in
handen van ds. M. van Doorne.
Plexat
Vrijdag 21 november is er geen Plexat-ontmoetingsochtend voor kinderen en (groot)ouders. De eerst volgende keer is
woensdag 3 december om 10.00 uur in de Korenaar.

Volgende week, zondag 23 november 2014,
is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Onze voorganger is Ds. Marloes van Doorne. Organist is dan Herman
Verbree en Wim Rademaker is koster. De kindernevendienst staat volgende week onder leiding van Manon de Jong
en Elze Verhorik. Niels van Zanten en Annemieke Hoogendoorn verzorgen dan de kinderoppas. De inzamelingen zijn
voor de Kerk en Oikocredit. Na de dienst bent u van harte uitgenodigd bij de koffie in de Grote Zaal.

En verder . . . . . . . . . . . :
Advent Anders - Adventskrans maken
dinsdag 25 november - 19.30u in de Grote Zaal, o.l.v. Tieke van Zanten en Nicoline van Zanten. Kosten: € 15,00
meenemen: schaal waarop de krans neergelegd kan worden en indien mogelijk een tuinschaar en groen.
opgave: predikant@pghkorenaar.nl t/m dinsdag 18 november
Onder leiding van ervaren bloemschikkers gaan we een adventskrans maken. Deze krans kan gebruikt worden bij het
aftellen naar kerst. Elke week mag een extra kaars gaan branden totdat we vieren dat het Licht in de wereld kwam met
de geboorte van Jezus Christus.
Oproep deelname gelegenheidskoor Kerstnachtviering
Tijdens de Kerstnachtviering op 24 december as. wordt er door een gelegenheidskoor een aantal kerstliederen
gezongen. Het koor bestaat uit leden van de Hervormde gemeente en PGH De Korenaar. Wij zoeken daarom
deelnemers uit onze gemeente die v.w.b. leeftijd in de ‘Midden-Inn’-groep vallen (paar jaartjes meer of minder mag
ook). De te zingen liederen zijn eenvoudige ‘up-tempo’ kerstliederen. Je hoeft daarvoor dus geen super zangtalent te
zijn! Er zal niet vaker dan driemaal gerepeteerd worden. Naast lekker zingen heeft deelname ook nog een ander
voordeel, je bent verzekerd van een zitplaats tijdens de veelal drukke viering. Spreek mij aan, bel (0172 587434) of
stuur een e-mailtje naar benkalisvaart@cs.com.
Ben Kalisvaart
Vooraankondiging afscheidsdienst Ds. Marloes van Doorne
De kerkenraad heeft de afscheidsdienst voor Ds. Marloes van Doorne gepland op 28 december a.s. Aanvang: 15.00
uur. De ochtenddienst komt op deze zondag te vervallen. Na afloop van deze dienst kunt u onder het genot van een
hapje en een drankje afscheid nemen van Ds. Marloes van Doorne en haar gezin. Iedereen is van harte welkom; dus
houd deze datum vrij in uw agenda! Nadere informatie volgt.
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