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GEMEENTEBRIEF
Kopij inleveren/ insturen naar gemeentebrief@pghkorenaar.nl
De kopij dient uiterlijk donderdag om 14:00 uur in ons bezit 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 19 oktober 2014,
leidt Ds. Marloes van Doorne de dienst. Het orgel wordt bespeeld door
Piet Boon en Wim Rademaker is vandaag onze koster.
De kindernevendienst wordt geleid door Daphne Wanders en Christiaan
Knibbe. En de kinderoppas wordt verzorgd door Lavinia Schipper en
Suzanne Marijnissen.
Na de dienst bent u uitgenodigd bij de koffie, thee en limonade in de
Dobber en hal.

Protestantse Gemeente Hazerswoude
19 oktober. 2014
Volgnummer 1138

Orde van dienst
Thema:
De belofte van God
Zingen: Lied 275: 1, 3 en 5
Welkom en mededelingen
Intochtslied: Psalm 130: 3 en 4
Bemoediging en Groet - Klein Gloria
Verootmoediging Genadeverkondiging
Loflied: Lied 150a: 1, 2 en 4
Gesprek met de kinderen
Kinderlied: ‘k Stel mijn vertrouwen
Lezen: Genesis 18: 1-15
Zingen: Psalm 31: 1, 7 en 19
Uitleg en verkondiging
Muzikaal intermezzo
Gebeden
Collecten
Slotlied:
Lied 904: 1, 3 en 5
Wegzending en zegen

e

1 inzameling van uw gaven is voor het Nederlands bijbel genootschap Van de NBG-vertaling 1951 tot de eerste
Bijbelvertaling in Burkina Faso. Van De Nieuwe Bijbelvertaling tot The Passion.
Met bijbelvertalingen en bijbelprojecten brengt het Nederlands Bijbelgenootschap de bijbel dichtbij in binnen- en
buitenland en dat al meer dan 200 jaar.
e

2 inzameling van uw gaven is voor PKN Hervormingsdag
In de meeste gemeenten van de Protestantse Kerk wordt op deze zondag gecollecteerd voor Protestantse Kerk:
Rondom Hervormingsdag - Samen de uitdaging aangaan.

Bloemengroet:
De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet en bemoediging van ons allen naar;
Han en Karin Korteland.

Pastoraat:
Piet Voets hoopt aanstaande maandag een nieuwe heup te krijgen. Hij zal enkele dagen in het ziekenhuis moeten
verblijven en daarna zal hij thuis verder moeten revalideren.

Deze week:
Filmhuis - All Quiet on the Western Front
vrijdag 24 oktober - 20.00 uur in de Grote Zaal olv. Willem en Nelleke de Beus. Kosten € 5,00
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.
Dit jaar is het honderd jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak. De film ‘All Quiet on the Western Front’ is
gebaseerd op het boek van Erich Maria Remarque: Im Westen Nichts Neues. Het vertelt het verhaal van Paul
Baumer, een Duits frontsoldaat. Remarque beschrijft op indringende wijze de uitzichtloosheid van het oorlogsgeweld,
maar ook de diepe kameraadschap die de soldaten met elkaar delen.

Volgende week: Zondag 26 oktober 2014,
wordt de dienst geleid door Ds. Marloes van Doorne. Organist is Herman Verbree. Kees de Jong is dan onze koster.
De kindernevendienst staat volgende week onder leiding van Sharitsa Obispo en Daphne Kalisvaart. Fia Pels en
Dorien of Sigrid Voets verzorgen de kinderoppas. De inzamelingen zijn voor het Nederlands Bijbelgenootschap en de
Diaconie. Ook na deze dienst bent u weer uitgenodigd bij de koffie in de Dobber.

MiddenInn - Meerkeuzedienst
zondag 26 oktober - 9.30 uur
Het is bijna een traditie, de laatste zondag van oktober is er een meerkeuzedienst. Je kan naar een preek luisteren,
maar je kan ook creatief of muzikaal bezig zijn of je kan in discussie gaan met mede-gelovigen. De laatste zondag van
oktober is het ook Nationale Bijbelzondag. We staan stil bij de Bijbel als boek en er is aandacht voor het feit dat veel
christenen nog steeds geen bijbel hebben in hun eigen taal, omdat er voor hen geschikte Bijbelvertaling bestaat of
omdat ze die niet kunnen betalen. Dit jaar geven we extra aandacht aan de Bijbel in Gewone Taal. Je kan kiezen uit
de volgende workshops:
 Bijbel in Gewone Taal (discussie)
 Biddend zingen (zingen)
 Bidden met levensparels (meditatief)
 Maken van een gebedsarmband (kindernevendienst)
 Met Abraham bidden voor Hazerswoude-Dorp (tienernevendienst)
 Praten met God (oppas+)
 Extra lange preek met tussenzang

Peuter- en kleuterdienst
zondag 26 oktober - 16.00 uur
Voor de jongste kinderen is er 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 over Abraham. Na afloop is er limonade
met iets lekkers en koffie of thee voor de volwassenen. Je mag een kussen meenemen om op te zitten en een
muziekinstrument.

En verder:………….
Dankdag-maaltijd
woensdag 5 november - 18.00 tot 19.15 uur in de Grote Zaal
Een gezamenlijke maaltijd voorafgaand aan de Dankdagviering. Het idee is dat iedereen wat meeneemt en dat we
daar met elkaar van eten. De opgavelijst ligt op de meeleeftafel.
OOSTERSE HIGH TEA TBV MYANMAR
Op zondag 9 november a.s. vanaf 15.30 uur tot 18.00 uur is er een oosterse high tea t.b.v. Myanmar (voormalig
Birma), gehouden in de Korenaar.
Kosten € 10,-- p.p., opbrengst geheel voor Myamar.
Iedereen van harte welkom.
Graag opgeven voor 31-10-2014 bij Tieke van Zanten emailadres tieke57@hotmail.com.
Geld evt. Van te voren over maken op de bankrekeningnr. NL51RABO0325908370 van de Miss. Commissie. t.n.v
penningmeester Miss.Comm.Prot.Gem. Tbv Myanmar.
Tijdens deze maaltijd is er gelegenheid om films over Myanmar te zien en wordt er info verstrekt over de projecten
die wij ondersteunen.
Deze maaltijd wordt georganiseerd door de RAS-groep en de Missionaire commissie.
Wij hopen op uw komst!
Namens de M.C.
Aafke Knibbe, Anneke en Tieke van Zanten

Amnesty International
Deze maand graag uw aandacht voor Mohamedou Ould Slahi uit Mauretanie.Hij zit al 12 jaar gevangen,zonder te zijn
aangeklaagd of berecht.Behalve schrijven kunt u de maandbrief ook ontvangen per e.mail. Neem in dit geval contact
met c.verhage@kpnplanet.nl of tel. 589596.
U vindt deze brief op de steen in de hal en de meeleeftafel.
Jan en Rita de Gelder.

IBAN bankrekeningnummers.
Je komt het niet alleen in de Korenaar tegen. Vele verenigingen en stichtingen kampen nog met het probleem dat zij
de vanaf 1 januari verplichte nieuwe IBAN rekeningnummer nog niet hebben toegepast op hun briefpapier of in
andere gegevensbronnen. Gelukkig maakte enkele gemeenteleden na het niet kunnen overmaken van geld, enkele
commissies op de hoogte van het ontbreken van het IBAN nummer.
Daarom vindt u hieronder de volledige IBAN nummers.
rekeningnummers kerkgemeente:
NL46RABO0325907102 t.n.v. Protestantse Gemeente
NL26INGB0000625978 t.n.v. boekhouder Protestantse Gemeente
Missionaire Commissie
NL51RABO0325908370 t.n.v. penningmeester Miss.Comm.Prot.Gem.
Wilt u deze gegevens alstublieft in uw Jaarboekje bijschrijven.
Van de diaconie staat het rekeningnummer goed in het Jaarboekje.

