GEMEENTEBRIEF
Kopij inleveren/ insturen naar gemeentebrief@pghkorenaar.nl
De kopij dient uiterlijk donderdag om 14:00 uur in ons bezit te 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.
Maandag overdag en donderdag is onze predikant vrij.
Tel.: 589164, Email predikant@pghkorenaar.nl

Vandaag, zondag 21 februari 2016,
De 2e zondag van de 40-dagentijd.
De dienst wordt geleid door ds. Carla Melgers. Het orgel wordt
bespeeld door Herman Verbree. Hilbrand Zintel is onze koster.
De kindernevendienst wordt geleid door Barbara van Staalduinen
en Lavinia Schipper verzorgt de kinderoppas.
Na de dienst bent u welkom bij de koffie in de hal en de Dobber

Protestantse Gemeente Hazerswoude
21 februari 2016
Volgnummer 1208
Orde van dienst
Lied voor de dienst: 213
Welkom en mededelingen door
ouderling.
Intochtslied: Psalm 62: 1 en 4
Stil gebed
Groet
Samenzang 538: 1
Kyriegebed (door Elise Karens en
Femke van der Haven)
Zingen “Vrede voor jou, hierheen
gekomen’’
Zondagsgebed
Project kindernevendienst
Projectlied
Schriftlezing Exodus 24: 12-18
Zingen Psalm 25: 1 en 7
Schriftlezing Lucas 9: 28-36
Zingen lied 850
Preek
Zingen 547
Dienst van de gebeden
Inzameling van de gaven
Uitzending en zegen
Slotlied lied 825: 1, 4 en 5

1e inzameling van uw gaven is voor KiA/Voorjaarszendingsweek,
Kwetsbare vrouwen in India
Veel vrouwen in India zitten gevangen in een leven waar zij niet
zelf voor gekozen hebben. Ze moeten jong trouwen en kinderen
krijgen en mogen geen vak leren. Veel vrouwen komen in de
problemen als hun man hen verlaat of geweld gebruikt. Samen
met de Indiase kerken vangt het Priscillacentrum deze vrouwen
op. De vrouwen volgen een vakopleiding in de kerk en krijgen op allerlei terreinen hulp, net zo lang tot ze
hun leven op de rit hebben.
De opbrengst van de collecte is voor het Priscillacentrum in India, en voor andere zendingsprojecten van
Kerk in Actie.
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 bezinning. Dat moeten we toch samen in
stand houden.

Bloemengroet:
De bloemengroet gaat vandaag met een hartelijke groet en blijk van medeleven, van ons allen naar
Bram en Tineke Voets, Torenstraat.

Pastoraat
Mevr. A. Slootweg-de Gelder is weer thuis gekomen.
Het gaat redelijk goed met haar. Wij wensen haar alle goeds toe.

Spaardoosjesactie
De 40-dagen tijd is weer begonnen.
Vorige week zijn de spaardoosjes uitgedeeld, dit jaar is de opbrengst van de spaaractie voor de
Myanmarprojecten.
Heeft u nog geen spaardoosje, dan kunt u er 1 meenemen, ze liggen op de steen in de hal.
We sparen door tot Pasen en op eerste Paasdag kunt u de doosjes weer inleveren.
We hopen op een mooi resultaat.
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Volgende week: zondag 28 februari
3e zondag van de 40 dagentijd.
Voorganger is Mw. J. van Poppel uit Den Haag. Organist is Jos Qualm. Wim Rademaker is onze koster.
De 1e inzameling is voor Kerk in Actie/diaconaat en de 2 e voor de eigen diaconie. Nicoline van Zanten leidt
de kindernevendienst en Bjorna Wanders verzorgt de kinderoppas. Na de dienst is er gelegenheid elkaar
te ontmoeten bij de koffie in de hal en de Dobber.

Aankondiging wijkavonden
Ook dit jaar biedt de kerkenraad de gelegenheid om elkaar, onze naasten, te ontmoeten, elkaar beter te
leren kennen, samen te praten en na te denken wat ons bezighoudt.
Het thema van de wijkavonden is: “Goede buren”. Het zegt iets over de plaats die de kerk inneemt in de
buurt, in het dorp, maar ook hoe wij er als ‘naasten’ voor elkaar kunnen zijn. Wie is onze naaste en wie is
een ‘goede buur’ voor ons?
Hierover willen we, in een ongedwongen sfeer ,met elkaar praten. Er is ook tijd voor een informeel
gesprek.
Om 19.45h staat de koffie klaar, om ca. 22.00h sluiten we de avonden af.
In Driehof (Wijk 6) wordt om 15.00h gestart.
28 februari
- Wijk 4 – De Korenaar
3 maart
- Wijk 3 – Fam. Co en Riet de Jong, Jan Steenstraat 32
6 maart
- Wijk 1 - De Korenaar
11 maart (15.00h)
- Wijk 6 - Zorgcentrum Driehof, Dorpsstraat 27
13 maart
- Wijk 2 en 5 – De Korenaar
Wij hopen velen van u/jullie te mogen ontmoeten. U mag ook aanschuiven in een andere, dan uw eigen
wijk. Jongeren zijn uiteraard ook van harte uitgenodigd.
.

En verder . . . . . . . . . . . :
Op zoek naar nieuwe ambtsdragers.
Dit jaar nemen weer enkele ambtsdragers afscheid van de kerkenraad. Zij hebben er hun jaren opzitten.
Daarom is de kerkenraad op zoek naar gemeenteleden die hun plaats willen innemen. In Kerkklanken van
februari vond u een formulier waarop u voorstellen kunt doen voor zondag 29 februari a.s. Graag horen wij
zoveel mogelijk suggesties van u. Hebt u geen formulier of bent u het kwijt, op de steen in de hal liggen
nog lege formulieren. U mag ook per mail reageren naar scriba@pghkorenaar.nl
Vast dank voor het meedenken.
Jan Luuk van Dijk, scriba.

Oproep
Om nieuw ingekomenen in Hazerswoude-Dorp, die ingeschreven staan bij een kerk, te verwelkomen, is er
een comité namens de beide PKN kerken.
De vertegenwoordiger van onze kerk krijgt van het kerkelijk bureau de adressen van nieuw ingekomen en
gaat dan bij die mensen langs met informatie over de kerken in ons dorp.
Er is nu een vacature ontstaan in dat comité . Wij zoeken een nieuwe vertegenwoordiger die namens de
Korenaar dit werk wil gaan doen.
De activiteiten kosten beperkte tijd:
- één à twee keer per maand een bezoek(je) afleggen
- één keer per half jaar een vergadering bijwonen van het ontvangstcomité
Voelt u er iets voor dit werk te doen,of wilt u meer informatie, dan kunt u zich opgeven bij Nelleke de Beus

De vastenmaaltijd
Zoals u hebt kunnen lezen in Kerkklanken en in de Groene Hart Koerier wordt de vastenmaaltijd 2016
gehouden op woensdag 2 maart a.s. in de Korenaar.
Tijd: 18.00 - 19.30 uur
bedrag € 6.50 p.p.
De maaltijd bestaat uit soep, brood en water.
Wilt u zelf een soepbord en lepel meenemen?
U kunt zich aanmelden door uw naam te schrijven op de lijst die bij de ingang van de kerkzaal ligt, of bij
Aafke Knibbe, tel: 589494, acknibbe@planet.nl
U komt toch ook?
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