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Liederen en lezingen voor zondag 2 juni: Ps. 8: 1 en 2; Ps. 33: 1,2 en 8; Gez. 222: 1 en 3; Kinderlied:
O lieve Heer ik ben zo blij; Lezing Rom. 3: 21-26; Gez 88: alle verz.; Gez. 255: alle verz.; Gez. 297: 1, 2

Vandaag:
wordt de dienst geleid door ds. E. Mandemaker-Dieleman uit Woubrugge. Piet Boon is onze organist. De
kostersdienst wordt waargenomen door Aa van Zanten. De oppasdienst wordt verzorgd door Bjorna
Wanders en Lavinia Schippers. Lisette Langelaar en Martine Timmermans leiden de kindernevendienst.
De inzamelingen zijn voor Kerk in Actie/ Werelddiaconaat en de 2e voor het onderhoudsfonds. Na de
dienst bent u welkom bij de koffie in de Dobber.
Bloemengroet:
De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet en blijk van medeleven van ons allen naar fam. J. en
C de Ruiter. Zij krijgen de bloemen 55 jaar getrouwd zijn.
De 1e inzameling: is voor de van uw gaven is voor de: Kerk in Actie (KiA) Werelddiaconaat
Mijn lijf, mijn leven
Het grootste deel van de bevolking van Nicaraqua is erg arm. Veel mannen laten hun gezin in de steek
vanwege werkeloosheid en/of alcoholproblemen en geweld is aan de orde van de dag. Steeds meer
vrouwen en tieners komen in de prostitutie terecht. Sommigen worden gedwongen door
vrouwenhandelaren. Voor anderen is het een noodpsrong om aan geld te komen als ze de enig
kostwinner zijn in het gezin. Ook steeds meer kinderen zijn slachtoffer van seksuele uitbuiting en geweld.
Tesis, partnerorganisatie van Kerk in Actie, helpt vrouwen en meisjes in de prostitutie om het leven op
straat achter zich te laten. Tesis begeleidt ook kinderen, jongeren en gezinnen die door alcohol of
(seksueel) geweld in de problemen zijn gekomen.
Over rechten van mensen gesproken, dan heeft de wereld nog een lange reis te gaan.
Laten wij KiA en de andere organisaties die voor de rechten van de mens op komen steunen.
Uw diaconie

Pastoraat:
De gezondheid van mw. Bep van Vliet-de Gelder gaat achteruit. Ze is snel kortademig. Er is geregeld dat
er altijd iemand bij haar is. Ze is daar erg dankbaar voor. Sowieso voor alle kaartjes en andere vormen
van medeleven die ze van u mag ontvangen. Het doet haar zeer goed.
Geboren
Dinsdag 21 mei is Liz Adeline, roepnaam Liz, geboren, dochter van Marc de Jong en Nicoline van Zanten,
zusje van Bente. Op het kaartje staat geschreven: Je hebt twee kleine handjes, geef ons er allebei één,
dan leiden we je rond, totdat je zegt: Ik kan het wel alleen.
We feliciteren hen van harte met de geboorte hun dochter en zusje. We wensen hen als gezin Gods
zegen toe.
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 8.45-9.15u of 16.30-17.00u.
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, 9 juni 2013
Is onze voorganger ds. J. Nijboer uit Hazerswoude. Het orgel wordt bespeeld door Jos Qualm. De
kosterdienst wordt waargenomen door Kees de Jong . De oppasdienst wordt verzorgd door Anneke de
Jong en Yvone van Zanten. De kindernevendienst wordt geleid door Daphne Wanders en Elze Verhorik.
De 1e inzameling is voor plaatselijk missionair werk en de 2e voor de diaconie. Na de dienst staat de koffie
voor u klaar in de Dobber

En verder:
Nieuw liedboek
Het nieuwe liedboek is uit. De meeste liederen zijn voor ons als gemeente al vertrouwd. Een groot
gedeelte van het oude liedboek is overgenomen. Ook hebben we in de loop van de jaren al veel nieuwe
liederen geleerd, bijvoorbeeld uit de bundels Tussentijds, Evangelische Liedbundel en Opwekking. Maar
er zitten ook nieuwe liederen tussen. Het is een zeer breed georiënteerd liedboek geworden. Zo breed als
de Protestantse Kerk in Nederland ook is. De komende tijd zullen we er soms al uit gaan zingen. Na de
startzondag, op 15 september, gaan we als gemeente over op het gebruik van het nieuwe liedboek.
Al enige jaren zingen we in de kerk met gebruik van een beamer, maar zo’n mooi boek mag toch eigenlijk
niet in uw huis missen. Zeker ook omdat de ondertitel van het liedboek is: ‘zingen en bidden in huis en
kerk’. Naast liederen staan er ook gebeden en andere teksten in. Het liedboek kan zo ook een rol gaan
spelen in bijvoorbeeld het bezoekwerk.
U kunt het liedboek natuurlijk zelf aanschaffen. De eerste druk is al uitverkocht, maar men is druk bezig
met het bijdrukken. Tot en met zondag 14 juli kunt u het Liedboek ook in de Korenaar bestellen, als we
meer dan 100 exemplaren in één keer kopen, krijgen €2,50 per boek korting. Dan kost het liedboek niet
€25,00, maar €22,50.
Ook is er een actie van het Missionair Werk van de PKN. Als u donateur wordt, voor minimaal €3,00 per
maand voor een jaar lang, dan krijgt u een liedboek gratis. Folders liggen ook op de meeleeftafel.
Ik wens u en ons als gemeente alvast veel zing-plezier toe!
ds. Marloes van Doorne

