GEMEENTEBRIEF
Kopij inleveren/ insturen naar gemeentebrief@pghkorenaar.nl
De kopij dient uiterlijk donderdag om 14:00 uur in ons bezit te zijn!
Pastorale berichten
Voor berichten over lief en leed in onze gemeente kunt u contact
opnemen met uw wijkouderling of met scriba Jan Luuk van Dijk
(Tel: 588793, Email: scriba@pghkorenaar.nl).

Vandaag, zondag 25 oktober 2015,
wordt de dienst geleid door ds. J.C. Overeem uit Stiens.
Organist is Jos Qualm. Cok Rademaker is de koster.
De kindernevendienst wordt geleid door Daphne Kalisvaart.
Suzanne Marijnissen verzorgt de kinderoppas. Er is ook oppas
plus. Na de dienst is er ruimte voor ontmoeting bij de koffie in de
hal en in de Dobber.
1e inzameling van uw gaven is voor het Nederlands Bijbel
Genootschap

Protestantse Gemeente Hazerswoude
25 oktober 2015
Volgnummer 1191

Orde van dienst
Zingen voor de dienst:
Lied 280: 1,2 en 3
Welkom en mededelingen
Intochtslied
Lied 215
Stil gebed
Groet
Gebed om de nood in de wereld
Zingen:
Lied 1001
Moment met de kinderen
Kinderlied
Gebed bij de opening van de schriften
Lezen
Marcus 8: 27-34
Zingen:
Lied 534
Verkondiging
Muzikaal intermezzo
Zingen:
Lied 801
Kinderen komen terug
Dankzegging en voorbeden
Collecte
Slotlied:
Lied 802
(Vanaf 2e couplet steeds zachter
zingen t/m het vijfde couplet.

Couplet 6 voluit zingen)
Van de NBG-vertaling 1951 tot de eerste Bijbelvertaling in Burkina
Wegzending en zegen
Faso. Van De Nieuwe Bijbelvertaling tot The Passion.
Met Bijbelvertalingen en Bijbelprojecten brengt het Nederlands
Bijbel Genootschap de Bijbel dichtbij in binnen- en buitenland en dat al meer dan 200 jaar.

2e inzameling van uw gaven is voor PKN / Hervormingsdag

Op Hervormingsdag staan wij stil bij het begin van het Protestantisme. Want als Luther zijn stellingen niet
op de deur van de kapel in Wittenberg had gespijkerd, hadden de protestantse gemeenten die Nederland
rijk is niet bestaan. Ook onze kerk niet. Daarom geven we vandaag in de collecte voor het werk dat de
Protestantse Kerk in Nederland doet om de plaatselijke gemeenten te ondersteunen. Ook onze gemeente
maakt gebruik van de adviezen en ondersteuning die de landelijke Protestantse Kerk biedt.

Bloemengroet:
De wekelijkse bloemengroet gaat vandaag met felicitaties en een hartelijke groet naar de
Niek en Jitske de Gelder.
Diamanten bruidspaar
Vandaag, zondag 25 oktober, hebben wij een diamanten bruidspaar in ons midden.
Niek en Jitske de Gelder zijn 60 jaar getrouwd!!
Wij wensen het paar van harte geluk met deze mijlpaal en met hen open wij op nog veel
mooie jaren samen.

Volgende week, zondag 1 november 2015 begint de kerk om 10.00 uur
Voorganger is drs. H. van Gosliga uit Hazerswoude. Het orgel wordt bespeeld door Herman Verbree.
Hilbrand Zintel is onze koster. De kindernevendienst wordt geleid door Manon de Jong en Celine van
Rijthoven verzorgt de kinderoppas.
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Woensdag 4 november 2015,
dankdienst voor gewas en arbeid. Aanvang 19.30 uur.
Voorganger is dan ds. E.P. van der Veen uit Nunspeet. Koster is Wim Rademaker. Organist is Piet Boon.
Er is één collecte, die is bestemd voor de diaconie.

En verder:
Het Filippus-dagboek is een praktisch en geliefd dagboek dat al jaren lang aan velen ondersteuning biedt
bij het bijbellezen. Voor elke dag is er een schriftlezing uit De Nieuwe Bijbelvertaling, een korte meditatie en
een lied. Iedere predikant verzorgt een maand lang een tekstuitleg in beknopte en pakkende bewoording.
De prijs is € 6,95 en kan besteld worden bij Wil Slappendel Tel.589308
ACTIE SCHOENENDOOS start op 25 oktober
Ook dit jaar doet de Johannes Postschool weer mee met actie schoenendoos en
de Korenaar en de Hervormde gemeente helpen mee.
Vanuit Nederland en België worden jaarlijks zo’n 50.000 schoenendozen
versierd en gevuld met schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed. Deze
worden verstuurd naar landen waar kinderen in moeilijke omstandigheden
leven. Vaak is zo’n schoenendoos het enige cadeau dat zij krijgen. Bij elke
schoenendoos wordt ook een boekje met bijbel verhalen uitgedeeld.
De kinderen gaan op school schoenendozen versieren en thuis spulletjes
verzamelen. Wij gaan hen helpen deze dozen verder te vullen. We zijn daarom
op zoek naar de volgende artikelen: tandenborstels, tandpasta, zeep,
schriften, pennen, (kleur)potloden, puntenslijpers, gummen. Ook andere
spullen als shampoo en klein speelgoed is van harte welkom. Doet u mee?
De artikelen kunnen vandaag en zondag 1 november in de kerken ingeleverd
worden. De spullen worden op Dankdag, woensdag 4 november, naar school
gebracht. Daar wordt met de kinderen deze actie in een viering afgesloten.
Bel voor meer informatie naar:
Annemieke Hoogendoorn – tel. 586055/ Nanja Kazemier – tel. 589662
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