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Protestantse Gemeente Hazerswoude
24 april 2016
Volgnummer 1217

Orde van dienst

Kopij inleveren/ insturen naar gemeentebrief@pghkorenaar.nl De
kopij dient uiterlijk donderdag om 14:00 uur in ons bezit te zijn!
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 24 april 2016,
wordt de dienst geleid door ds. N. Scholtens uit Ridderkerk.
Organist is Piet Boon. Onze koster is Wim Rademaker.
De kindernevendienst wordt geleid door Sharitsa Obispo en Ellen
van Zanten verzorgt de kinderoppas. Na de dienst bent u welkom
bij de koffie in de hal en in de Dobber.

Woord van Welkom
Lied voor de dienst: Lied 605: 1, 2, 7
Lied 216
Welkom en mededelingen
Intochtslied: Psalm 98: 1 en 2
Votum en Groet
Zingen
Psalm 98 3 en 4
Kyriegebed en wetslezing
(Paraphrase, DB p. 844)
Kinderlied: Wij gaan voor even uit elkaar
Kinderen naar de nevendienst
Gebed bij de Schriften/zondagsgebed
Schriftlezing Deut. 6: 1-19 (lector)
Zingen
Lied 659
2e Schriftlezing Johannes 15: 9-17
Zingen
Lied 653: 1,2,3,4,5
Verkondiging
Zingen
Lied 767
Dienst van de gebeden
Inzameling van de gaven
Slotlied
Lied 650: 2, 3, 4
Uitzending en zegen

Inzamelingen:
1e inzameling van uw gaven is voor PKN eredienst & kerkmuziek
Wereldwijd zingen christenen om God te eren. Veel mensen
zingen het liefst in hun eigen taal, met woorden en teksten die
vertolken wat zij denken of voelen. Christenen uit etnische
minderheden of behorend tot lokale stammen hebben niet altijd
liederen in hun eigen taal. Daarom steunt Kerk in Actie
organisaties als het Audiovisueel Centrum van de Kerk van
Pakistan. Dit centrum ontwikkelt christelijke en kerkliederen in diverse lokale talen, zodat
mensen in heel Pakistan God kunnen lofzingen op melodieën die hen bekend zijn en in een
taal die hen raakt.
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.

Pastoraat
Mevrouw vanAalst- van Veen is kort geleden geopereerd aan haar pols.
Haar echtgenoot verblijft momenteel in de Driehof.
Een groet voor hen beide en sterkte gewenst.

Bloemengroet:
De bloemengroet gaat vandaag met een hartelijke groet en blijk van medeleven, van ons allen
naar Mevr. Diny van Dorp.

Volgende week, zondag 1 mei 2016
is onze voorganger ds. A. van Briemen uit Boskoop. Het orgel wordt bespeeld door Herman
Verbree. Aad van Zanten is onze koster. Daphne Kalisvaart leidt de kindernevendienst en de
kinderoppas wordt verzorgd door Marleen Gräper. De inzamelingen zijn voor de kerk en de
diaconie. Na de dienst staat er koffie voor u klaar in de hal en de Dobber.

Woensdag 4 mei 2016 is er, voorafgaand aan de dodenherdenking, om 19.00 uur een
herdenkingsbijeenkomst in de Hervormde kerk.
Donderdag 5 mei 2016, Hemelvaartsdag,
Is er om 9.30 uur een gezamenlijke dienst hier in de Korenaar. Voorganger is ds. P. Baane uit
Alphen aan den Rijn. Organist is Piet Boon. Wim Rademaker is onze koster. Er is één collecte
bestemd voor beide kerken. Ook is er kinderoppas, verzorgd door Lisette Langelaar.

En verder….
Geluid én Beeld via Kerkomroep
Op het moment van schrijven liggen we op schema om vandaag voor het eerst zowel geluid
als beeld via de kerkomroep (sIKN) uit te zenden. We hebben sIKN, leverancier en onszelf
onder druk gezet om dit zo snel mogelijk te kunnen leveren, dus val ons niet hard als er toch
een kink in de kabel is gekomen. Op de hoek van het orgel is een andere camera te zien en bij
de beamerpost een tweede beeldscherm en joystick bediening. Als de beamerteamer beeld
heeft, dan zal het werken.
Kijkers kunnen niet meer inloggen op de webcam die we tot nu toe gebruikten, maar kunnen
net als de luisteraars naar de website (al of niet via onze website) of de app van de kerkomroep
gaan en beeld+geluid ontvangen door op de knop "beeld" die nu zichtbaar wordt te klikken.
Dat kan op PC, tablet, smartphone en op TV als dat een slimme TV is. We testen ook een
"stick" die een moderne TV slim genoeg kan maken. Daarover later meer. U/je kunt nu
voortaan ook later de dienst (nog eens) bekijken.
Voor hulp bel Robert Hagendoorn 0172 588332.
We stellen het op prijs te weten wie met succes de dienst heeft kunnen volgen.
Stuur je reactie naar lokaalbeheerder@pghkorenaar.nl of info@pghkorenaar.nl "
RAS maaltijd vrijdag 29 april.
Voor de RAS maaltijd van volgende week vrijdag zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Wilt u
ook een keer genieten van een gezellig en lekker diner in een ontspannen sfeer, dan bent u
van harte welkom. Op het menu staat deze maand een visgerecht.
U kunt mij bellen om u aan te melden! Hartelijke groet Wim Vreeke 0651371774

Samenloop voor Hoop
SamenLoop voor Hoop is een lokaal wandelevenement om geld in te
zamelen voor KWF Kankerbestrijding. 24 uur lang lopen teamleden
afwisselend op een parcours in Park Rijnstroom in Alphen aan den Rijn.
Deze estafette staat symbool voor de voortdurende strijd tegen kanker. Onze
SamenLoop begint op zaterdag 28 mei 2016 om 14.00 uur en duurt tot
zondag 29 mei 2016 14.00 uur.
Leden van de Diaconie willen dit jaar graag weer meelopen. En we hopen u ook! We zijn als
team "de Korenaar" aangemeld. U kunt zich inschrijven via het formulier in de grote zaal of u
spreekt één van de diakenen aan! U kunt aangeven of u 1 of meerdere uren wilt lopen en op
welk(e) tijdstip(pen). We zullen u op de hoogte houden hoe u ons kunt sponsoren .
Strandwandeling 2016.
Zaterdag 16 april hebben we met de kinderen van de jeugdclubs de jaarlijkse strandwandeling
gehouden. We vertrokken met 20 auto’s met kinderen, clubleiders en rijders om 14.00 uur
vanaf het Raadhuisplein naar de Zuid Boulevard in Katwijk. Hier vandaan liepen de kinderen
met leiding over het strand naar “de Zeester” aan de Wassenaarse slag, waar ze konden
genieten van drinken en een patatje en voor de leiders en rijders was er ook een bakkie koffie.
Enkele reactie van de lopers: “Helemaal niet koud en nat”, zij kwamen als eerst aan;
“Hartstikke koud en nat en hartstikke leuk”! En van een paar volwassenen, “brrr nat en koud”.
Kortom het was niet echt warm en wel wat nat, maar ook heel gezellig als altijd. Bedankt rijders
en clubleiders voor jullie inzet.

