GEMEENTEBRIEF

Protestantse Gemeente Hazerswoude
22 december 2013
Volgnummer 1095

Orde van dienst

Vandaag:
zondag 22 december 2013, 4e advent,
wordt de dienst geleid door ds. Franc de Ronde uit Koudekerk.
Organist is Piet Boon. Wim Rademaker is onze koster. Rianne en
Iris Wessels verzorgen de kinderoppas. De kindernevendienst
wordt geleid door Lisette Langelaar en Daphne Kalisvaart.
De 1e inzameling is voor Stichting De Hoop en de 2e voor het
onderhoudsfonds. Na de dienst bent u welkom bij de koffie in de
Dobber.
24 december Kerstnachtviering
1e inzameling van uw gaven is voor de daklozen/Leger des Heils
In Nederland zijn heel wat mensen dak- of thuisloos. Velen van
hen kloppen aan bij het Leger des Heils. Dagopvang biedt mensen
die op straat leven, de gelegenheid om op verhaal te komen. In
een nachtopvang kunnen dak- en thuislozen terecht die van tijd tot
tijd de behoefte hebben aan een plek om te slapen. Voor
(zwerf)jongeren die willen leren zelfstandig te wonen en te werken,
zijn er trainingsprojecten als Vast & Verder en Enkeltje Zelfstandig.
2e inzameling van uw gaven is voor de bestrijding van de
onkosten
Uw diaconie

Zingen: Lied 461: 1, 2, 3 en 4
Welkom en mededelingen
Intochtslied: Psalm 24 : 2, 3 en 4
Bemoediging en groet
de
Aansteken 2 adventskaars
Kyrie-gebed
Zingen: Lied 463: 1, 2, 3, 6, 7, en 8
Gebed bij de opening van de Schriften
Gesprek met de kinderen
Kinderlied: Kralenlied
Lezen: Micha 5: 1-4a
Zingen: Lied 157a : 1, 2, 3 en 4
Uitleg en verkondiging
Orgelspel
Zingen: Wij turen in de toekomst
Gebeden
Collecte
Slotlied: Gezang 433: 1,2,3,4 en 5
Wegzending en zegen

25 december 1e Kerstdag
1e inzameling van uw gaven is voor Kerk in Actie Kinderen in de Knel Komt allen tezamen
Kerst brengt samen. Het kerstevangelie opent je hart voor de ander, bijvoorbeeld voor de kasteloze Dalitkinderen in India die om hun afkomst worden geminacht en verwaarloosd.
U kunt vandaag iets doen om deze kinderen te laten voelen dat ze de moeite waard zijn.
Heel praktisch, met een bijzondere gift in de kerstcollecte.
2e inzameling van uw gaven is voor de Kerk
Uw diaconie
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
Advent 2013 - Toekomstlied
Het is vandaag de vierde zondag van Advent, de voorbereidingsperiode op Kerst. In deze adventsperiode
en met kerst staan de vijf vrouwen uit de geslachtslijst van Jezus (Matteüs 1: 1-17) centraal:
1e zondag van advent – 1 december: Tamar – toekomst afdwingen
2e zondag van advent – 8 december: Rachab – toekomst veilig stellen
3e zondag van advent – 15 december: Ruth – toekomst schenken
4e zondag van advent – 22 december: Batseba – toekomst met vallen en opstaan
Kerst – 25 december: Maria en Jezus – toekomst geboren
Met de kinderen volgen we het adventsproject: ‘Toekomstlied’. Elke vrouw draagt op haar eigen wijze bij
aan het mogelijk maken van toekomst voor het volk. Een toekomst die soms op een onverwachte manier
geboren wordt. Elke vrouw is als een kraal aan een ketting, een strofe in een lied.

Kerstmorgen
We sluiten met - jong en ouder - het adventsproject ‘Toekomstlied’ af. We horen over de vijfde vrouw in de
lange lijst met namen in de wordingsgeschiedenis van Jezus: Maria. Toekomst wordt geboren.
We beginnen om 9.45u met het zingen van kerstliederen. Een koperensemble o.l.v. Luuk van der Beld zal
de dienst muzikaal opluisteren. Er is geen kindernevendienst.

Volgende week,
Dinsdag 24 december, kerstavond,
is er een gezamenlijke kerstnachtviering hier in de Korenaar. Aanvang 21.30 uur. Het thema is: U zijt
wellekome. Voorganger is ds. W.G. v.d. Top. Muzikale medewerking van het gospelkoor ‘Living Words’ uit
Valkenburg. Vanaf 21.00 uur is er kerstmuziek op het plein voor de kerk. Om 21.15 uur wordt begonnen
met het zingen van kerstliederen. De inzamelingen zijn voor de daklozen van het Leger des Heils en voor
de onkosten van de dienst.
Woensdag 25 december, Eerste Kerstdag,
sluiten we met elkaar het kindernevendienstproject af. Voorganger is ds. Marloes van Doorne. Het orgel
wordt bespeeld door Piet Boon. Onze koster is Aad van Zanten. Daphne Kalisvaart en Lisette Langelaar
verzorgen de kinderoppas. Er is geen kindernevendienst. De inzamelingen zijn voor Kerk in Actie –
Kinderen in de knel en voor de kerk. Na de dienst is er ruimte voor ontmoeting bij de koffie in de grote
zaal.
Zondag 29 december 2013,
is onze voorganger ds. Marloes van Doorne. Organist is Piet Boon. Cok Rademaker is onze koster.
Marleen Graper en Dorien Voets verzorgen de kinderoppas. De kindernevendienst wordt geleid door
Sharitsa Obispo en Elze Verhorik. De 1e inzameling is voor de diaconie en de 2e voor het
onderhoudsfonds. Na afloop bent u welkom bij de koffie in de Dobber.

En verder . . . . . . . . . . . :
Kerstwens
We willen iedereen hartelijk danken voor alle kerstkaarten en wensen die wij mochten ontvangen. Wij
wensen jullie allen ook heel goede kerstdagen toe en een mooi nieuw jaar vol geloof, hoop en liefde, voor
jullie persoonlijk en voor ons als gemeente.
Hartelijke groet, ds. Marloes, Corné en Paul van Doorne
Serious Request - zangdienst gaat niet door.
Vanwege de geringe belangstelling voor de serious request – zangdienst heeft de missionaire commissie
besloten de viering van vanmiddag niet door te laten gaan.
Het is een drukke tijd met veel speciale diensten, helaas voor ons kunnen we een actie met dit doel niet
op een ander moment in het jaar organiseren. De landelijke actie loopt immers in de dagen voor kerst.
Toch beveelt de missionaire commissie van harte de serious request-actie voor het Rode Kruis bij jullie
aan.
Amnesty International
In Bahgrain zijn twee tieners bij een protestactie tegen de overheid opgepakt en veroordeeld volgens het
volwassenenrecht. Zij kregen 10 jaar cel. De schrijfactie heeft tot doel aan te dringen op een nieuwe
rechtszaak volgens het jeugdrecht.
Jan en Rita de Gelder
Hartelijk dank
Lieve mensen,
Ik hoop één dezer dagen weer naar huis te gaan. Heel hartelijk dank voor al uw lieve kaarten, brieven,
bezoek en telefoontjes. Het heeft me erg geholpen tijdens de moeilijke, eenzame dagen. Bovendien
danken wij God dat ik na de operatie, al de therapeutische behandelingen weer zover hersteld ben zodat
ik na bijna een half jaar, weer terug kan keren.
Ik wens u Gezegende Kerstdagen en veel Heil en Zegen in 2014 toe.
Hartelijke groet,
Joh. Slappendel

