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 22 juni 2014,
wordt de dienst geleid door ds. Marloes van Doorne. Het orgel wordt
bespeeld door Corné van Doorne. Onze koster is Cok Rademaker.
Annemiek Hoogendoorn verzorgt de kinderoppas en Charitsa Obispo
en Christiaan Knibbe leiden de kindernevendienst. Na afloop van de
dienst bent u welkom bij de koffie in de Dobber.
Volgende week zondag, 29 juni is er geen tienernevendienst, wel
kindernevendienst en Oppas+.
1e inzameling van uw gaven is voor de Hoop te Dordrecht

Protestantse Gemeente Hazerswoude
22 juni 2014
Volgnummer 1121

Orde van dienst
Thema: Als schapen, duiven en
slangen
Zingen: Lied 216
Welkom en mededelingen
Intochtslied: Psalm 84: 1 en 2
Bemoediging en Groet
Klein Gloria
Verootmoediging - Genadeverkondiging
Zingen: Lied 704: 1 en 2
Wetslezing
Zingen: Lied 704: 3
Gebed bij de opening vd Schriften
Gesprek met de kinderen
Zingen:
Lied 935
Lezen: Jeremia 20: 7-13
Zingen: Psalm 69: 4
Lezen: Mattheüs 10: 16-23
Zingen: Lied 670: 1, 3, 5, 6 en 7
Uitleg en verkondiging
Muzikaal intermezzo
Gebeden: Heer, hoor mijn gebed - Taizé
Collecten
Slotlied:
Lied 362: 1 en 2
Wegzending en zegen

“De Hoop” is een evagelische hulpverlenings instelling voor mensen
met psychiatrische en/of verslavings problematiek, voor volwassenen, jeugdigen en kinderen. Daarnaast bied de
Hoop ouder-/partner werk en maatschappelijke opvang.
2e inzameling van uw gaven is voor het onderhoudsfonds
Een kerkgemeente moet onderhouden worden, dat geldt zeker voor de gebouwen. Helpt u mee?

Beameren van liederen
De kerkenraad heeft besloten, op aanraden van de predikant en het beamerteam, om een abonnement te nemen op
Liedboek Online. Dit houdt o.a. in dat we de liederen die in het Nieuwe Liedboek staan beter met noten kunnen gaan
projecteren. Vanaf deze zondag zullen we het programma gaan gebruiken. Graag horen we uw reactie over de
leesbaarheid.

Bloemengroet:
De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet en bemoediging van ons allen naar Flip en Riet de Gelder.

Pastoraat:
Mw. Thea van der Niet is vorige week opgenomen geweest in het ziekenhuis. Er is een vernauwing aan haar
kransslagader geconstateerd. Ze heeft medicijnen gekregen en is nu weer thuis in de Driehof.
Gelukkig voelt ze zich weer beter en we hopen met haar dat de medicijnen goed mogen werken.
Zorgcentrum Driehof, Hazerswoude-Dorp
Ook dhr. Flip de Gelder is vorige week een paar dagen opgenomen geweest in het ziekenhuis. Hij heeft een klein
herseninfarct gehad. Dat is schrikken natuurlijk, maar gelukkig voelt hij zich goed en is hij dankbaar dat het goed is
afgelopen. Hazerswoude-Dorp

Deze week:
Trouwen
Aanstaande vrijdag 27 juni hopen Ronald Zintel en Mandy Romijn elkaar het ja-woord te geven. Zowel het burgerlijk
huwelijk als het vragen van Gods zegen over hun huwelijk vindt plaats in Schenkerij ‘de Boomgaard’ in Benthuizen.
De ceremonie begint om 14:00 uur en de inzegening rond 14:45 uur.
U bent van harte uitgenodigd om dit met het bruidspaar mee te vieren. Ondertussen zijn Ronald en Mandy ook druk
bezig in hun nieuwe huis in Bodegraven. We wensen het bruidspaar samen met hun familie en vrienden een heel
fijne dag toe en veel geluk en zegen toegewenst op jullie nieuwe woonplek.

MiddenInn – barbecue op het plein

zaterdag 28 juni - vanaf 17:00 uur
kosten: € 8.00 p.p., kinderen t/m 12 jaar eten gratis mee
opgave: ds. Marloes van Doorne, predikant@pghkorenaar.nl
Een gezellige en lekkere afsluiting van het MiddenInn-seizoen. In het bijzonder nodigen we iedereen tussen 25 en
50 jaar uit, maar iedereen die zich betrokken voelt bij MiddenInn is van harte welkom! Op het grote plein voor de
kerk zullen we de barbecues aansteken en met elkaar eten.
Als Nederland op deze avond moet voetballen dan zetten we een groot scherm neer zodat we met z’n allen
naar de wedstrijd kunnen kijken!

Volgende week:
zondag 29 juni 2014
een MiddenInn viering waarin we stil staan bij de overstap die de kinderen van groep 8 maken naar de middelbare
school. Voorganger is ds. Marloes van Doorne. Het orgel wordt bespeeld door Jos Qualm. Hilbrand Zintel is onze
koster. De kinderoppas wordt verzorgd door Aafke Knibbe en Niels van Zanten. Manon de Jong en Martine
Timmermans leiden de kindernevendienst. Er is ook tienernevendienst. De inzamelingen zijn voor Interkerkelijke
commissie voor doven en slechthorenden en voor de diaconie. Na de dienst is er ruimte voor ontmoeting bij de koffie
in de Dobber.

En verder:…………
Gezocht: Zomerleiding kindernevendienst
Ook dit jaar zijn we weer op zoek naar enkele mensen die het leuk vinden om een keer kindernevendienst te leiden
in de zomerperiode. Voor de volgende zondagen wordt leiding gezocht: 20 juli, 27 juli, 3 augustus, 10 augustus,
17 augustus, 24 augustus.
Wie meldt zich aan? Voor materiaal en verhalen wordt gezorgd.
Aanmeldingen graag bij mij: ds. Marloes van Doorne – 589164 of predikant@pghkorenaar.nl

Stuur de kerk een kerk
Afgelopen week is de missionaire commissie begonnen met de voorbereidingen van de Startzondag die op 14
september as zal plaatsvinden. Het thema is ‘Met hart en ziel -vieren en verbinden’. We vieren onze verbondenheid
met elkaar en met God. Maar als Protestantse Gemeente in Hazerswoude-Dorp zijn we ook verbonden met de
kerken wereldwijd. We willen daar graag iets zichtbaar van maken. Daarom willen wij iedereen vragen om een
ansichtkaart te sturen naar de Korenaar wanneer je deze zomer op vakantie bent of een dagje uit bent geweest. Op
deze kaart moet een kerk afgebeeld zijn.
De kaarten hangen we op een prikbord in de hal zodat er een kleurrijke collage ontstaat van allerlei kerken over de
hele wereld. Doen jullie mee?
De kaarten kunnen gestuurd worden naar:
De Korenaar, Dorpsstraat 183, 2391 CB Hazerswoude-Dorp

Overstapdienst
zondag 13 juli - 9.30u
In overleg met de ouders is besloten om de overstapdienst te verplaatsen naar zondag 13 juli. De MiddenInn-viering
van volgende week gaat daarom niet door. In de overstapdienst staan we samen met de kinderen uit groep 8 stil bij
hun overgang van de basisschool naar de middelbare school en in de kerk van de kindernevendienst naar de
tienernevendienst. De dienst wordt samen met de kinderen en hun ouders voorbereid.

Een nieuw jaarboekje.
De zomer komt eraan en de vakanties gaan beginnen. Voor u op stap gaat vragen we u om eerst nog even naar het
jaarboekje te kijken. Zijn alle gegevens nog wel juist? Kloppen de namen van onze werkgroep nog? Omdat we na de
zomer met een nieuw jaarboekje willen starten, waarin alle gegevens weer bijgewerkt zijn, vragen we u om alle
wijzigingen door te willen geven. Dit kan tot 15 juli a.s. via scriba@pghkorenaar.nl .
Dank voor uw medewerking.
Uw scriba.

De Korenaar heeft een App
De kerk gaat met zijn tijd mee. Sinds heden hebben we een eigen App waarop je makkelijk nieuws en activiteiten
van de Korenaar kunt vinden. De App draait voor een maand proef. We horen graag jullie reacties. Wat vinden jullie
ervan? Maak je er gebruik van?
De App ‘Protestant’ is te downloaden via Apple’s App Store of via Google’s Play Store.

