GEMEENTEBRIEF
Kopij inleveren/ insturen naar gemeentebrief@pghkorenaar.nl
De kopij dient uiterlijk donderdag om 14:00 uur in ons bezit zijn!

Lief en leed in de gemeente
Voor berichten over lief en leed in onze gemeente kunt u contact
opnemen met uw wijkouderling of met scriba Erick Westerman
(Tel: 501610, Email: scriba@pghkorenaar.nl).

Vandaag, zondag 26 april 2015,
Leidt ds. N. Paap uit Den Haag de dienst. Organist is Jos Qualm
en Cok Rademaker is koster. De kindernevendienst staat onder
leiding van Nicoline van Zanten en Barbara van Rijthoven. Tieke
van Zanten verzorgt de kinderoppas. Na de dienst bent u allen van
harte welkom bij de koffie, thee en limonade in de Dobber en de
hal

Protestantse Gemeente Hazerswoude
26 april 2015
Volgnummer 1165
Orde van dienst
Voor de dienst, Lied 645: 1,2 en 6
Welkom en mededelingen
Intochtslied,
Ps. 66: 1,2 en 3
Stil gebed
Groet
Klein Gloria
Kyrie
Glorialied,
Lied 643: 1,5,8 en 9
Gebed bij de opening van de Schriften
Kinderlied:
Samen in het licht
Kinderen gaan naar de nevendienst
Lezen,
1 Johannes 3: 1 - 8
Zingen
Psalm 23c 1,2,3,4 en 5
Lezen
Johannes 10: 1 – 16
Uitleg en verkondiging
Zingen
Lied 651: 1,4,5,6 en 7
Kinderen komen terug
Gebeden
Collecte
Slotlied
Lied 653: 1,6 en 7
Zegen en wegzending

1e inzameling van uw gaven is voor KIA/eredienst en kerkmuziek
Kerk zijn en zingen zijn onlosmakelijk met
elkaar verbonden. Een mooi lied kan iemand
troosten, bemoedigen, maar kan ook helpen om
zijn of haar geloof te verwoorden. Samen met
zeven andere kerken werkt de Protestantse Kerk aan een nieuw
liedboek, met daarin meer dan 1100 liederen uit de breedte van de christelijke traditie. Om gemeenten te
helpen deze nieuwe liederen te gebruiken in de eredienst verzorgt de Protestantse Kerk cursussen en
geeft werkboekjes ter ondersteuning uit. Met uw bijdrage aan deze collecte helpt u om de kerkmuziek
levend en bij de tijd te houden.
2e inzameling van uw gaven is voor onderhoudsfonds
Een kerkgemeente moet onderhouden worden, dat geldt zeker voor de gebouwen. Helpt u mee?

Bloemengroet:
De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet en medeleven van ons allen naar:
Mw. J.P. v.d. Bosch- Grootendorst.

Pastoraat:
Hartelijk dank voor uw medeleven bij het overlijden van mijn man, vader en opa Willem Sprey.
U allen hebben veel voor ons betekend.
G.M. Sprey – Hoogendoorn
Hartelijk voor de vele mooie kaarten en gelukwensen , bloemen, en het mooie
boeket uit de kerk die wij mochten ontvangen ter gelegenheid van ons 55jarig huwelijk
op 6 april j.l.
Geert en Marijke Hassefras.

Volgende week: Zondag 3 mei,
wordt de dienst geleid door ds. Van Wakeren uit Veenendaal. Organist is Herman Verbree. Hilbrand Zintel
is volgende week onze koster. De kindernevendienst wordt geleid door Manon de Jong en Daphne
Kalisvaart. Ellen van Zanten verzorgt dan de kinderoppas. De inzamelingen zijn voor de Diaconie en het
Onderhoudsfonds. Na de dienst kunt u elkaar ontmoeten bij de koffie in de Dobber.
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4 mei viering Hazerswoude-Dorp in de Korenaar
Evenals voorgaande jaren organiseren de gezamenlijke kerken van Hazerswoude-Dorp opnieuw een
herdenkingsbijeenkomst. Tijdens deze samenkomst, die om 19.00 uur begint en dit jaar bij ons in de
Korenaar wordt gehouden is er een Bijbellezing, een korte overweging, declamatie door jongeren, een
gebed. Ook wordt er een enkel lied gezongen, waaronder het volkslied. De samenkomst duurt tot half acht,
zodat een ieder die dat wenst op tijd aanwezig kan zijn bij de herdenking in Hazerswoude Rijndijk.

En verder . . . . . . . . . . . :
Namen voor nieuwe ambtsdragers
Tot en met zondag 26 april kunt u namen inleveren voor ambtsdragers. U vindt daarvoor een invullijst in de
laatste kerkklanken. Deze kunt u inleveren bij uw wijkouderling, de scriba of in de kerkenraadskamer.
Natuurlijk kunt u ook via email namen doorgeven: scriba@pghkorenaar.nl. Alvast hartelijk dank voor uw
medewerking!
Laatste filmavond van dit seizoen
Vrijdag 8 mei : The Painted Veil naar de gelijknamige roman uit 1925 van Somerset Maugham.
Relatievorming, communicatie binnen een relatie, maar ook de bestrijding van een cholera epidemie in een
afgelegen gebied in China komen in deze film aan bod.
Om 19.30 uur staat de koffie klaar en we starten met de film om 20.00 uur.
Hopelijk tot ziens op 8 mei,
Willem en Nelleke de Beus
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