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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. 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 21 september 2014,
wordt de dienst geleid door ds. Burema-Kamphuis. Organist is
Piet Boon. Kees de Jong is onze koster. Ook is er weer
kindernevendienst, onder leiding van Lydia Bol en Martine
Timmermans. Martha Rademaker en Yvonne van Zanten verzorgen
de kinderoppas.
Na de dienst bent u uitgenodigd bij de koffie in de Dobber.

Protestantse Gemeente Hazerswoude
21 september 2014
Volgnummer 1134
Orde van dienst
Zingen:
Lied 283: 1 en 2
Welkom en mededelingen
Intochtslied: Psalm 119: 31,32 en 33
Bemoediging en Groet - Klein Gloria
Kyrie
Glorialied: Lied 657: 1, 2 en 3
Gebed opening Schriften
Gesprek met de kinderen
Kinderlied Lied 218: 1, 4 en 5
Lezen:
Judit 6: 1-20 en 32-34
Zingen:
Psalm 86: 1 en 7
Lezen:
Marcus 10: 41-45
Lied:
991: 1,6 en 8
Uitleg en verkondiging
Lied
723
Kinderen komen terug
Dankzegging en voorbeden
Collecten
Slotlied:
Lied 838: 1,2 en 4
Wegzending en zegen

1e inzameling van uw gaven is voor PKN vredesweek
De Vredesweek staat elk jaar in het teken van vrede en veiligheid. Wij vragen de Ambassades van Vrede
aandacht voor moedige vredesactivisten in binnen- en buitenland. In 2014 is het motto 'Wapen je met
vrede', en wordt aandacht gevraagd voor het thema 'ontwapening'.
2e inzameling van uw gaven is voor het onderhoudsfonds
Een kerkgemeente moet onderhouden worden, dat geldt zeker voor de gebouwen.

Bloemengroet:
De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet van ons allen naar: dhr. J. van den Bosch.

Pastoraat
Beroep
Vorige week heb ik in de kerkdienst gemeld dat een beroep op mij is uitgebracht door de Protestantse
Gemeente ’t Harde. Ik heb tot begin oktober de tijd om dit beroep aan te nemen. Deze zondag zijn we in ’t
Harde om kennis te maken met de gemeente. Het is een spannende tijd. Er is veel wat ons hier bindt, maar
het biedt ook weer nieuwe mogelijkheden. Ik zal u natuurlijk op de hoogte houden.
ds. Marloes van Doorne

Volgende week, zondag 21 september 2014,
is er gezamenlijk met de Hervormde Gemeente een Kerk & School dienst in onze kerk. De dienst zal
worden geleid door ds. Marloes van Doorne. Organist is Jos Qualm. Cok Rademaker is dan onze koster. Er
is tijdens deze dienst geen kindernevendienst. Ellen Windhorst en Niels van Zanten verzorgen de
kinderoppas. De inzamelingen zijn voor de Kerk en de Diaconie. Na de dienst kunt u elkaar, onder het genot
van koffie, thee of limonade, ontmoeten in de grote zaal.
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