GEMEENTEBRIEF

Protestantse Gemeente Hazerswoude
18 augustus 2013
Volgnummer 1077

Liederen en lezingen: Voor de dienst: gezang 375: 1 t/m 4; Intochtspsalm: Psalm 84: 1 en 3; Kyrie;
Gezang 443: 1; Glorialied: Gezang 443: 2; Kinderlied ELB 425; Lezing: Lucas 12: 22-32; Gezang 488b.
Na de verkondiging: Gezang 49: 1 t/m 7 en 12. Slotlied: Gezang 288: 1 en 2.

Vandaag:
zondag 18 augustus 2013,
wordt de dienst geleid door ds. J. Hulzebosch uit Alphen aan den Rijn. Organist is Piet Boon. Onze koster is
Aad van Zanten. Yvonne van Zanten verzorgt de kinderoppas. De zomer-kindernevendienst wordt geleid
door Anneke de Jong. De inzamelingen zijn voor kerkinactie/zomerzending en voor de kerk.
Na de dienst bent u welkom bij de koffie in de Dobber.
Bloemengroet:
De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet van ons allen naar Mevr. A. Slootweg-de Gelder in het
Rechthuis.
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 8.45-9.15 uur of 16.30-17.00 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

Volgende week, zondag 25 augustus:
is onze voorganger ds. Marloes van Doorne. Het orgel wordt bespeeld door Corné van Doorne.
Cok Rademaker is onze koster. De kinderoppas wordt verzorgd door Annemiek Hoogendoorn.
Ineke Langhout leidt de zomer-kindernevendienst. De 1e inzameling is voor de kerk en de 2e voor de
diaconie. Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij de koffie in de Dobber.

En verder . . . . . . . . . . . :
Bedankje.

Lieve mensen, familie, vrienden en kennissen. Uw meeleven tijdens zijn ziekte en na het overlijden van mijn
innig geliefde man, onze lieve vader, schoonvader, opa en overgrootvader *REINIER ZAAL *heeft ons heel
goed gedaan. De vele lieve reacties zijn een grote steun voor ons.
Wij willen iedereen hartelijk bedanken die op welke wijze dan ook met ons heeft meegeleefd.
M.J. Zaal-van Gemeren, kinderen, (achter)kleinkinderen
Braderie/ Veiling/plantenmarkt zaterdag 5 oktober
Slechts 7 weken zijn we verwijderd van ons tweejaarlijks evenement en de spanning loopt op. Voor veel
activiteiten kunnen we mooie prijsjes gebruiken en spullen voor de tweedehands kraam. Heeft u de zolder
of garage opgeruimd? … dan zit daar vast wel iets tussen dat wij kunnen gebruiken. Dat geld ook voor
boeken voor de tweedehands boekenstand. Voor de crea stand zijn we weer op zoek naar zelfgemaakte
spulletjes. Wilt u/jij ons helpen om de kraam vol te krijgen met leuke, handige en mooie artikelen ? . alles is
welkom en grote aantallen is echt niet nodig. Wij zijn benieuwd wat voor creatieve spullen we krijgen.
Zijn hierover vragen, bel dan even met Suus Vreeke 589568 of Mieke den Haan 588737. Ook heeft Meinte
Vierstra de doos in de hal staan, waar de diverse bonnen in kunnen worden gedaan het loopt al aardig maar
de doos is nog niet vol.
De veiling zal ook dit jaar onder vakkundige leiding van Hans Hassefras worden gehouden. Kavels kunnen
bij hem worden opgegeven. Heeft u ludieke aanbiedingen of spullen die kunnen worden geveild, dan kunt u
hem of ondergetekende bellen. Wij wachten uw reacties af.
Namens de groep een hartelijke groet, Wim Vreeke.

Zomerzangavonden 2013
Kom en zing mee tijdens de zomerzangavonden die de
kerken van Hazerswoude-Dorp, Hazerswoude-Rijndijk,
Koudekerk a/d Rijn én Benthuizen organiseren. De
zomerzangavonden zijn op woensdagavond van 19.00 tot
20.00u. Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij
een kopje koffie en thee. De zangavonden worden geleid door
pastores en vrijwilligers. Entree is vrij.
21 augustus in de Brugkerk (Koudekerk a/d Rijn;
28 augustus in de Korenaar (Hazerswoude-Dorp)
Vakantie
Van maandag 5 t/m 23 augustus hopen wij op vakantie te zijn. Bij dringende gevallen kunt u contact
opnemen met uw wijkouderling of met onze scriba Jan Luuk van Dijk, tel. 588793.

