GEMEENTEBRIEF
Kopij inleveren / insturen naar gemeentebrief@pghkorenaar.nl
De kopij dient uiterlijk donderdag om 14:00 uur in ons bezit zijn!

Vandaag, zondag 2 maart 2014,
wordt de dienst geleid door mw. Gea Smit uit Valkenburg. Het orgel
wordt bespeeld door Piet Boon. Onze koster is Hilbrand Zintel.
Mieke den Haan en Celine van Rijthoven zorgen voor de
kinderoppas. De kindernevendienst wordt geleid door Lisette
Langelaar en Daphne Kalisvaart.
Na afloop van de dienst bent u welkom bij de koffie in de Dobber.
1e inzameling van uw gaven is voor de missionaire commissie
(Bijbel Vakantie Week)
De bijbel vakantie week is weer achter de rug. Vele
enthousiaste kinderen hebben in de vakantie op
woensdag en donderdag aandachtig naar de
verhalen geluisterd, uitbundig meegezongen met de
liedjes en zijn enthousiast aan het knutselen geslagen. Een mooiere
manier om kinderen vertrouwd te maken en wellicht voor het eerst
kennis te laten maken met het evangelie is er toch niet!

Protestantse Gemeente Hazerswoude
2 maart 2014
Volgnummer 1105

Orde van dienst
Zingen: Lied 58: 1, 2 en 3
Welkom en mededelingen
Intochtslied: Psalm 18: 1 en 9
Stil gebed
Bemoediging en groet
Klein Gloria
Kyriegebed
Glorialied Tussentijds: 18: 1, 2 en 3
Gebed opening van de schriften
Kinderen komen naar voren
Kinderlied: Lied 440: 1 t/m 3
Kinderen naar kindernevendienst
Schriftlezingen: Jesaja 49: 13-18
Mattheus 6: 24-34
Zingen Psalm 62: 1, 6 en 7
Uitleg en verkondiging
Zingen: Lied 978: 1, 3 en 4
Dankzegging en voorbeden
Collecten
Slotlied: Lied 913: 1, 2 en 4
Wegzending en zegen

2e inzameling van uw gaven is voor de kerk
De kerk is vanouds een ontmoetingsplaats voor jong en oud, om elkaar en vooral God te
ontmoeten. Een plek van samenkomst, van gebed en meditatie.
Dat moeten we toch samen in stand houden?

Bloemengroet:
De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet en een blijk van meeleven naar Gré Koetje.

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

Pastoraat
Ineke Zintel is in de afgelopen week overgeplaatst vanuit het LUMC naar het hospice in Alphen aan den
Rijn. Haar situatie is niet verbeterd, zij heeft veel pijn en is heel moe, maar een kaartje zal zij zeker op prijs
stellen.

Volgende week, zondag 9 maart 2014, 1e zondag van de 40 dagentijd
Voor hun zoon Paul hebben Corné en Marloes van Doorne de bediening van de heilige doop aangevraagd.
De doop zal aanstaande zondag 9 maart bediend worden. Voorganger is ds. Rineke van Doorn uit
Bruchterveld.
Organist is Piet Boon. De kinderoppas wordt verzorgd door Martha Rademaker en Annemiek Hoogendoorn. Sharitsa
e
Obispo en Elze Verhorik leiden de kindernevendienst. De 1 inzameling is voor de Voorjaarszendingsweek van
e
Kerkinactie en de 2 voor de diaconie. Na de dienst is er gelegenheid om de doopouders te feliciteren bij de koffie in de
grote zaal

Wereldgebedsdag in Hazerswoude-Dorp op vrijdag 7 maart
Over de hele wereld wordt op de eerste vrijdag in maart Wereldgebedsdag gevierd.
Binnen 24 uur gaan dezelfde gebeden en dezelfde liederen de hele wereld rond. In
Hazerswoude-Dorp zal de oecumenische viering van Wereldgebedsdag gehouden
worden op vrijdag 7 maart in “De Regenboog” Raadhuisplein 7 en deze begint om 19:30
uur.
De liturgie is samengesteld door vrouwen uit Egypte en heeft als thema: “bron van
Leven”. De viering wordt muzikaal begeleid door de “Cantorij” o.l.v. Heleen Polderman.
Liturgieboekjes zijn à € 0.65 verkrijgbaar bij de ingang van de zaal en de collecte is bestemd voor projecten
in Egypte. Achter in de kerk zijn folders over Wereldgebedsdag, die u gratis mee kunt nemen. Voor meer
informatie, zie www.wereldgebedsdag nl. Na afloop is er gelegenheid om een kopje koffie/thee te drinken. U
bent van harte uitgenodigd.
.

En verder . . . . . . . . . . . :
Wijkmiddag
maandag 10 maart – 14:30 uur in de Dobber
De wijkavonden gaan vanaf deze zondag weer van start. U heeft de uitnodiging al een tijdje geleden
ontvangen. Omdat we het signaal kregen dat niet iedereen graag ’s avonds de deur uit gaat, maar dat men
toch mee zou willen doen, hebben de wijkteams besloten om ook ’s middags een contactmiddag aan te
bieden. Deze middag is dus wijkoverschrijdend. We willen u vragen om door te geven als u hoopt te komen.
Dit kan bij ds. Marloes van Doorne, tel. 589164 of e-mail predikant@pghkorenaar.nl.

Peuter- en kleuterdienst
zondag 16 maart – 16:00 tot 17:00 uur
Thema: God zorgt voor jou
Voor de jongste kinderen is er op 16 maart 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 dat Jezus aan de mensen vertelt. Hij zegt: ‘Maak je niet zoveel zorgen. Kijk eens naar
de vogels, ze bewaren niets, ze sparen niet voor later. Want ze weten dat God voor hen zorgt.’
Na afloop is er limonade met iets lekkers en koffie of thee voor de volwassenen en gaan we iets knutselen
om mee naar huis te nemen. Je mag een kussen meenemen om op te zitten en een muziekinstrument.

Download de gratis 40dagentijd-app van Kerk in Actie!
Voor gemeenteleden met een smartphone of tablet heeft Kerk in Actie iets nieuws: de handige en
inspirerende 40dagentijd-app. Deze app leidt je door de 40dagentijd met inspirerende teksten, gebeden,
foto’s of praktische tips. De 40dagentijd-app is een handig middel om jezelf aan te sporen om je dagelijks te
bezinnen op het leven en het volgen van Jezus in het dienen van de naaste.
In de 40dagentijd bereiden we ons voor op het paasfeest. Het is een tijd van bezinning en versobering, een
tijd om de stilte te zoeken en terug te keren naar God. Om van daaruit in beweging te komen voor de ander.
Deze app helpt je om in de 40dagentijd ook echt tijd te vinden om hiermee bezig te zijn.
Download de app en doe je 40dagentijd met Kerk in Actie. Kijk op www.kerkinactie.nl/40dagentijdapp.

