GEMEENTEBRIEF
Kopij inleveren/ insturen naar gemeentebrief@pghkorenaar.nl
De kopij dient uiterlijk donderdag om 14:00 uur in ons bezit te zijn!
Pastorale berichten
Voor berichten over lief en leed in onze gemeente kunt u contact
opnemen met uw wijkouderling of met scriba Jan Luuk van Dijk
(Tel: 588793, Email: scriba@pghkorenaar.nl).

Vandaag: zondag 20 december 2015
4e advent. De dienst wordt geleid door ds. J.E. Meijer uit Leusden.
Organist is Jos Qualm. Kees de Jong is onze koster. Nicoline van
Zanten en Barbara van Rijthoven leidende kindernevendienst.
De kinderoppas wordt verzorgd door Suzanne v.d. Haven en
Annemiek Hoogendoorn. Na de dienst is er voor ieder koffie, thee
of limonade in de hal en de Dobber

Protestantse Gemeente Hazerswoude
20 december 2015
Volgnummer 1199

Orde van dienst
Zingen voor de dienst:
Lied 287: 1,2,5
Welkom en mededelingen
Zingen intochtslied:
Lied 281:1,10,11,12
Stil gebed
Groet
Klein Gloria
Kyrie
Glorialied
Lied 304:1,2,3.
Gebed bij de opening van de
Schriften
Gesprek met de kinderen
Kinderlied:
Samen in het licht
Schriftlezing: Jesaja 61: 10 - 62:-1.
Zingen:
Lied 488:1,4,5.
Schriftlezing
Lucas 2: 25 – 39.
Zingen:
Lied 316:1.
Uitleg en verkondiging
ZingenL
Lied 489: 1,2,3.
Gebeden
Collecte
Slotlied
Lied 159A:1,2
Heenzending en zegen

1e 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,
2e inzameling van uw gaven is voor Financiële steun Iraans
gezin.
Wij kregen als diaconie een mail van het DPO (Diaconaal Platform
Alphen) met de volgende inhoud. Het gaat over een Iraans gezin,
bestaande uit moeder en twee dochters van 16 en 18 jaar oud. Zij zijn uit Iran gevlucht vanwege hun
geloof. Ze zijn hier een jaar begeleid, maar komen binnenkort op straat te staan omdat hun procedure hier
in Nederland is afgewezen. Zij komen niet in aanmerking voor Bed, Bad en Brood omdat de jongste
dochter minderjarig is.

Bloemengroet:
Waar de bloemengroet vandaag heengaat was bij het samenstellen van deze brief nog niet bekend.

Volgende week,
- donderdag 24 december – Gezamenlijke kerstnachtdienst in de Korenaar. Aanvang 21.30 uur.
Deze dienst wordt georganiseerd door de hervormde en de protestantse gemeente. Thema: Ons lichtend
voorbeeld. Medewerking van de Promising Voices uit Bodegraven en een koperensemble. Vanaf 21.15 uur
worden er kerstliederen gezongen. Er is is één collecte voor de commissie bijzondere diensten.
- 1e kerstdag, 25 december om 10.00 uur – wordt het adventsproject van de kindernevendienst
afgesloten en zijn de mensen van het dovenpastoraat te gast. Voorganger is ds. E.P. van der Veen uit
Nunspeet. Organist is Jos Qualm. Cok Rademaker is onze koster. De 1 e inzameling is voor Kinderen inde
knel en de 2e voor het onderhoudsfonds. De kinderoppas wordt verzorgd door Nicolien van Zanten en
Dorien/Sigrid Voets. Na de dienst is er ruimte elkaar te ontmoeten bij de koffie in de grote zaal.
- zondag 27 december 2015,
wordt de dienst geleid door ds. G. Fröberg uit Vlaardingen. Het orgel wordt bespeeld door Piet Boon.
Hilbrand Zintel is onze koster. De 1 e inzameling is voor stichting de Hoop en de 2 e voor de kerk. De
kindernevendienst wordt geleid door Daphne Kalisvaart. Er is oppas-plus door Christiaan Knibbe. Ellen van
Zanten verzorgt de kinderoppas.
En na de dienst bent u zoals altijd, welkom bij de koffie in de hal en de Dobber.
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En verder:
GOEDEMORGEN
In verband met een begrafenis in de RK kerk is er a.s. dinsdag 22 dec. geen gezamenlijk koffie drinken
Philippus dagboek
Wil ieder die een Philippus-dagboek besteld maar nog niet ontvangen heeft, contact opnemen met:
Wil Slappendel, telefoon: 0172-589308
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