GEMEENTEBRIEF
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 17 april 2016,
is onze voorganger ds. Carla Melgers. Organist is Herman Verbree.
Cok Rademaker is onze koster. Manon de Jong leidt de
kindernevendienst en de kinderoppas wordt verzorgd door Martha
Rademaker. Na de dienst is er ruimte elkaar te ontmoeten bij de
koffie in de hal en in de Dobber.

Kerkdienst voorbereid en geleid door Catechisanten
De kerkdienst van vanmorgen is voorbereid door de catechisanten
Anna, Matthijs, Femke, Steijn, Elise en Jarl. Behalve Steijn, die
helaas niet kon komen, zijn ze allemaal in ons midden. En dat niet
alleen, ze zullen ook van zich laten horen. Ze gaan u deelgenoot
maken van wat zij onder ''leven'' verstaan. Hoe maken wij het
bericht van Pasen ''De Heer is opgestaan'' waar in onze eigen
leven? We hebben daar uitgebreid met elkaar over gesproken en
daarvan willen wij u graag vertellen en ook wat van laten zien!
Anna zal piano spelen en Femke zal een lied op haar gitaar laten
horen.
Wij wensen u en jou allemaal een goede en mooie dienst toe.
Inzamelingen
De 1e inzameling van uw gaven is voor de voedselbank
De 2e inzameling van uw gaven is voor het onderhoudsfonds
Een kerkgemeente moet onderhouden worden, dat geldt ook voor
de gebouwen, zeker na de opgelopen stormschade van 2 e
paasdag. Helpt u mee?

Protestantse Gemeente Hazerswoude
17 april 2016
Volgnummer 1216

Orde van dienst
Woord van Welkom
Orgelspel
Lied voor de dienst: 216
Welkom en mededelingen
Intochtslied: lied 139 b (Piano)
Stil gebed
Groet
Zingen
lied 23 C: 1, 2 en 5
Kyriegebed
Glorialied Opwekking 488 (piano)
Inleiding door Matthijs
Gitaarspel door Femke
10 vuistregels om mee te leven
door
Elise
Zingen
lied 912: 1, 2 en 6
Gesprek met de kinderen
Zondagsgebed
Kinderlied ''wij gaan voor even uit .
Schriftlezing Psalm 23 (door Jarl)
We zijn stil
Pianomuziek door Anna
''Always
look on the bright side of life''
Schriftlezing Matteüs 5: 1-10 door Elise
en Anna
Zingen lied 783
Preek
We luisteren naar:
“Wat
zou je doen als er nooit meer een
morgen zou zijn” van Marco Borsato
Dienst van de gebeden
Inzameling van de gaven
Uitzending en zegen
Slotlied
lied 416

Bloemengroet:
De bloemengroet gaat vandaag met een hartelijke groet en blijk van medeleven, van ons allen naar
Frans Westerman

Bedankt
Mevr. G.M. Sprey-Hoogendoorn wil graag iedereen heel hartelijk bedanken voor alle blijken van meeleven,
alle kaarten, en voor de bloemen namens de gemeente. Haar gezondheid is niet zonder zorgen en zij voelt
zich regelmatig ziek, Al het meeleven doet haar goed en we bidden om liefde en troost en Gods nabijheid
voor haar en haar familie.

Volgende week, zondag 24 april 2016
wordt de dienst geleid door ds. N. Scholtens uit Ridderkerk. Organist is Piet Boon.
Onze koster is Wim Rademaker. De 1 e inzameling is voor PKN/Erediensten kerkmuziek en de 2 e voor de
kerk. De kindernevendienst wordt geleid door Sharitsa Obispo en Ellen van Zanten verzorgt de
kinderoppas. Na de dienst bent u welkom bij de koffie in de hal en in de Dobber.

Samenloop voor Hoop
SamenLoop voor Hoop is een lokaal wandelevenement om geld in te zamelen voor KWF
Kankerbestrijding. 24 uur lang lopen teamleden afwisselend op een parcours in Park
Rijnstroom in Alphen aan den Rijn. Deze estafette staat symbool voor de voortdurende
strijd tegen kanker. Onze SamenLoop begint op zaterdag 28 mei 2016 om 14.00 uur en
duurt tot zondag 29 mei 2016 14.00 uur.
Deelname
Leden van de Diaconie willen dit jaar graag weer meelopen.
En we hopen u ook! We zijn als team "de Korenaar" aangemeld.
U kunt zich inschrijven via het formulier in de grote zaal of u spreekt één van de diakenen aan!
U kunt aangeven of u 1 of meerdere uren wilt lopen en op welk(e) tijdstip(pen).
We zullen u op de hoogte houden hoe u ons kunt sponsoren.

