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 17 aug. 2014,
is onze voorganger ds. E. Westrik uit Boskoop. Organist is Piet
Boon. Koster is vandaag Kees de Jong . Suzanne Marijnissen
verzorgt de oppasdienst. De zomerkindernevendienst wordt geleid
door Ineke Langhout. De kinderoppas wordt verzorgd door
Nicoline van Zanten. Na de dienst bent u welkom bij de koffie in de
Dobber.

Protestantse Gemeente Hazerswoude
17 augustus 2014
Volgnummer 1129

Orde van dienst
Zingen v. d. Dienst Ps. 139: 1 en 2
Welkom en mededelingen
Intochtslied Ps. 33: 1 en 2
Stilgebed
Klein Gloria
Zingen Lied 281 1, 2 en 3
Kyriegebed
Zingen lied 281: 4 en 5
Lofprijzing en bemoediging
Zingen Lied 281: 10
Gebed om de verlichting v.d. H.G.
Gesprek met de Kinderen
Kinderlied: Lied8b
Lezing, Lukas 5: 27-32
Zingen Lied 280, alle verzen
Uitleg en verkondiging
Zingen Lied 942, alle verzen
Gebeden
Collecte
Slotlied Lied 885
Zegenbede
Zingen Amen

1e inzameling van uw gaven is voor Kerk in Actie Zomerzending
In Israël brengt de christelijke organisatie JCJCR kinderen van Joodse en Arabische afkomst met elkaar in
contact. Kerk in Actie steunt hen met deze Zomerzendingscollecte.
2e inzameling van uw gaven is voor het onderhoudsfonds
Een kerkgemeente moet onderhouden worden, dat geldt zeker voor de gebouwen. Helpt u mee?

Bloemengroet:
De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet van ons allen naar Herman en Nienke Windemuller,

Pastoraat:
Ellen van Zanten-Zwiers is afgelopen dinsdag geopereerd. De ingreep is tot opluchting van Ellen en Marien
voorspoedig verlopen. Ellen zal nog wel enkele dagen in het ziekenhuis moeten blijven.
We wensen Ellen en Marien sterkte toe en hopen met hen dat het herstel voorspoedig mag verlopen.

Deze week:
Zomerzangavonden 2014
De eerst komende zomerzangavond is woensdag 20 augustus in de Hervormde Kerk. Voorganger is
diaken G. Greeve. Piet Boon is de organist.
De zomerzangavonden beginnen om 19.00u. Na afloop wordt er koffie en thee geschonken.
Laatste datum:
27 augustus in de Hoeksteen (Dr. A. Schweitzerlaan 2, Benthuizen

Volgende week: zondag 24 aug. 2014
is onze voorganger ds. C. van Stralen uit Alphen aan den Rijn. Organist is Herman Verbree. Onze koster is
Aad van Zanten. De kindernevendienst in de zomer wordt geleid door Mieke den Haan. De oppasdienst
wordt verzorgd door Suzanne Marinissen.De 1e inzameling is voor de Kerk en de 2e voor Inloophuis ”de
Boei” te Rotterdam. Na afloop van de dienst staat er koffie voor u klaar in de Dobber.

En verder:………….
Zanguurtje in Driehof
We zijn op zoek naar vrijwilligers (m/v) die ons willen helpen met ons zanguurtje met de bewoners van de
1e etage (de huiskamers). Dit gebeurt om de week op donderdagmiddag van 16.00 uur tot 16.45 uur. We
hebben een paar medewerkers nodig die wat stoelen neer willen zetten en de bewoners helpen naar de hal
te halen. Na het zingen ruimen we de hal met elkaar weer op. Voor vragen of aanmelden: Marlene van
Veen, tel. 0619004437 of Carla Kalisvaart, tel. 587434. Opgeven via de predikanten kan ook. Dat kan ook
via e-mail, dan neemt de commissie wel contact met u/jou op.
Stuur de kerk een kerk
14 september is het weer Startzondag. Het thema is ‘Met hart en ziel -vieren en verbinden’. We vieren onze
verbondenheid met elkaar en met God. Maar als Protestantse Gemeente in Hazerswoude-Dorp zijn we ook
verbonden met de kerken wereldwijd. We willen daar graag iets zichtbaar van maken. Daarom willen wij
iedereen vragen om een ansichtkaart te sturen naar de Korenaar wanneer je deze zomer op vakantie bent
of een dagje uit bent geweest. Op deze kaart moet een kerk afgebeeld zijn.
De kaarten hangen we op een prikbord in de hal zodat er een kleurrijke collage ontstaat van allerlei kerken
over de hele wereld. Doen jullie mee?
De kaarten kunnen gestuurd worden naar:
De Korenaar, Dorpsstraat 183, 2391 CB Hazerswoude-Dorp

