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GEMEENTEBRIEF

Protestantse Gemeente Hazerswoude
24 augustus 2014
Volgnummer 1130

Orde van dienst

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 uw predikant en/ of met de wijkouderling.
Het beste is zij 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.
Zij belt u dan zo snel mogelijk terug. Tel.: 589164,
Email predikant@pghkorenaar.nl
Vakantie predikant
Tot dinsdag 26 augustus hopen wij nog op vakantie te zijn. In
dringende gevallen kunt u contact opnemen met uw wijkouderling
of met onze scriba Jan Luuk van Dijk, tel. 588793.
ds. Marloes en Corné van Doorne

Zingen: Lied 657: 1 en 4
Welkom en mededelingen
Zingen: intochtslied Psalm 107: 1 en 2
Stil gebed
Bemoediging en groet
Zingen: Psalm 107: 20
Gebed om Gods ontferming
Zingen: Loflied 146a
Gebed bij de opening van de Schriften
Gesprek met de kinderen
Kinderlied: God keert de rollen om
Lezen: Ruth 3: 1 t/m 14
Zingen: Lied 650: 1, 4 en 7
Lezen: Ruth 3: 15 t/m 18
Zingen: Lied 152: 1, 2 en 3
Uitleg en verkondiging

Zingen: Lied 321: 1, 2, 3 en 4
Gebeden (gezongen Onze Vader lied
1006)
Collecte

Vandaag, zondag 24 augustus 2014,

Slotlied: 416: 1, 2, 3 en 4
wordt de dienst geleid door ds. C. van Stralen uit Alphen aan den
Wegzending en zegen
Rijn. Het orgel wordt bespeeld door Herman Verbree.
Onze koster is Aad van Zanten. Suzanne Marijnissen verzorgt de kinderoppas. De kindernevendienst in de
zomer wordt geleid door Mieke den Haan.
Na afloop van de dienst staat er koffie voor u klaar in de Dobber.
1e 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 meditatie.
Dat moeten we toch samen in stand houden
2e inzameling van uw gaven is voor inloophuis de Boei in Rotterdam
Inloophuis De Boei is een ontmoetingscentrum voor mensen met
kanker en hun naasten.

Bloemengroet:
De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet van ons allen naar Ellen van Zanten.

Deze week
Zomerzangavonden 2014
Het is al weer tijd voor laatste zomerzangavond van dit seizoen: woensdag 27 augustus in de Hoeksteen
(Dr. A. Schweitzerlaan 2 in Benthuizen). De zomerzangavond begint om 19.00u. Na afloop wordt er koffie
en thee geschonken.

Volgende week, zondag 31 augustus 2014,
vieren we samen het heilig avondmaal. Onze voorganger is ds. Marloes van Doorne.
Organist is Piet Boon. Cok Rademaker is onze koster. Er is weer kindernevendienst. Yvonne van Zanten
verzorgt de kinderoppas.
De inzamelingen zijn voor diaconie en onderhoudsfonds en de avondmaalscollecte is voor een diaconaal
doel. Na de dienst bent u uitgenodigd voor een kopje koffie, thee of limonade in de Dobber.
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Bevestiging ambtsdragers
Op zondag 7 september a.s. zal er afscheid genomen worden van enkele vertrekkende ambtsdragers en
zullen anderen (her)bevestigd worden.
Afscheid nemen we van wijkouderling Ottolien de Vlaam en van scriba Jan Luuk van Dijk.
Herbevestigd zullen worden, omdat zij al lid van de kerkenraad waren: Piet Bos als voorzitter van de
kerkrentmeesters, Jannie Bos als diaken voor het LUMC, Nico en Annette v.d. Bosch als voorzitter van de
missionaire commissie en Erick Westerman als scriba.

Bakkers en kokers gezocht voor Startzondag (14 september)
Nog een paar weken en dan hopen we feestelijk het nieuwe kerkelijke seizoen met elkaar te beginnen. Het
begint al met een feestelijke dienst waarin we onze verbondenheid met God en elkaar vieren. Maar bij een
feest hoort natuurlijk taart en ander lekkers. Daarom zijn we op zoek naar bakkers die iets willen bakken
voor bij de koffie na afloop van de dienst.
Na de koffie is er de mogelijkheid om mee te doen aan een leuke fiets- of wandelpuzzeltocht waarin ook de
‘verbinding’ wordt gezocht. Ondertussen worden, hopelijk op het plein, de tafels gedekt voor een lekkere
lunch. Bij de lunch willen we graag soep serveren. Daarom zijn we ook op zoek naar soepkokers.
Volgende week liggen er op de ‘meeleeftafel’ opgaveformulieren klaar. We rekenen op jullie medewerking
om er een feestelijke dag van te maken!
Missionaire commissie

En verder . . . . . . . . . . . :
Stuur de kerk een kerk
Als Protestantse Gemeente in Hazerswoude-Dorp zijn we 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
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