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

Vandaag, zondag 27 april 2014
een Middeninviering.
Onze voorganger is ds. Marloes van Doorne. Het orgel wordt
bespeeld door Corné van Doorne. Wim Rademaker is onze koster.
Er is oppasplus met Anneke de Jong en Niels van Zanten.
De kindernevendienst wordt geleid door Daphne Wanders en
Martine Timmermans en ook is er tienernevendienst.
Na de dienst bent u welkom bij de koffie in de Dobber.
1e inzameling van uw gaven is voor PKN 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.

Protestantse Gemeente Hazerswoude
27 april 2014
Volgnummer 1113

Orde van dienst
thema: Uitzicht
Zingen: Lied 288
Welkom en mededelingen
Intochtslied: Dit is de dag
(Ps. 118:24)
Bemoediging en groet - Klein Gloria
Openingsgebed
Gloria: Lied 303
Gesprek met de kinderen
Zingen: Vrede zij u
Lezen: Johannes 20: 19-31
Zingen: Lied 636
Uitleg en verkondiging
Muziek: Kijk omhoog - Nick & Simon
Gebeden
Onze Vader - Lied 1006
Collecten
Slotlied: Lied 416
Wegzending en zegen
Zingen:
Lied 708: 1 en 6
Wegzending en zegen

2e inzameling van uw gaven is voor World Vision, “elk kind tot bloei”
Kinderen in armoede verdienen een leven dat tot bloei komt. Dat samen waar maken is een van de mooiste
dingen die u kunt doen. World Vision luistert naar deze kinderen en pakt de oorzaken van armoede en
onrecht aan. Geloof in verandering, u zult zien dat het werkt!

Bloemengroet:
De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet en ter bemoediging van ons allen naar
Corrie en Rein Zaal.

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 tussen 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
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Volgende week, zondag 4 mei 2014
wordt de dienst geleid door ds. Marloes van Doorne. Herman Verbree is onze organist.
Koster is Kees de Jong. Rita Hagendoorn en Celine van Rijthoven verzorgen de kinderoppas.
De kindernevendienst staat onder leiding van Lydia Bol en Daphne Kalisvaart.
De 1e inzameling is voor de diaconie en de 2 e voor het onderhoudsfonds.
Na afloop is er ruimte voor ontmoeting bij de koffie in de Dobber.
’s Avonds om 19.00 uur is er een oecumenische herdenkingsdienst in de RK-kerk. Na afloop is er
voldoende gelegenheid om de dodenherdenking bij het monument aan de Rijndijk mee te kunnen maken .
Heilige Doop
De doop is aangevraagd door Sylvia en Chris Koot voor hun zoontje Luke.
Volgende week 4 mei hopen we de doop plaats te laten vinden. We zullen in deze dienst de gelijkenis over
de Goede Herder horen uit Lucas 15.

En verder . . . . . . . . . . . :
Verslag van de strandwandeling
Zaterdag 19 april was alweer de afsluiting van het clubseizoen. We hebben dit weer gedaan met de
traditionele strandwandeling. We hebben geweldig mooi weer gehad en alles liep op rolletjes.
We wandelden van Katwijk naar Wassenaar, met de zon in het gezicht en de wind in de rug.
Het was heerlijk zo.
Aangekomen in strandpaviljoen 'De Zeester' kreeg iedereen (77 personen) een lekker bakje patat, en alle
volwassenen een kop koffie. De jeugd kon daarna nog heerlijk even ravotten.
Voor we weer richting huis keerden deelden we nog limonade en frisdrank uit. Het was weer zeer geslaagd.
Hierbij willen we alle chauffeurs nog hartelijk bedanken voor hun medewerking.
De clubleiding.
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