GEMEENTEBRIEF

Protestantse Gemeente Hazerswoude
28 april 2013
Volgnummer 1061

Vandaag zingen en lezen we: Lied voor de dienst: CANTATE -- Intochtslied: Psalm 98 : 1 en 2 -Psalm 98: 3 en 4. -- ‘Tussentijds’ 16: 7. 9 en 10. -- Gezang 86: 1 en 3 -- Lezing: Psalm 73 -- Psalm
73: 1 en 6 -- verkondiging -- Psalm 73: 8 en 9 -- Slotzang ‘Zo vriendelijk en veilig als het licht...’

Vandaag
Van aag
wordt de dienst geleid door ds. C. v.d. Linden uit Alphen aan den Rijn. Organist is Piet Boon. Aad van
Zanten is onze koster.
Oppas+ en tienernevendienst
Lisette Langelaar en Martine Timmermans leiden de kindernevendienst. De kinderen en jongeren gaan
vandaag aan de slag met het thema: liefhebben. Voor de jongste kinderen is er Oppas+. Zij lezen het
mooie prentenboek ‘Raad eens hoeveel ik van je hou’. In de kindernevendienst horen de kinderen dat
Jezus zijn leerlingen een nieuw gebod geeft: dat ze elkaar liefhebben. Ook de jongeren hebben het in de
tienernevendienst over dit nieuwe gebod. (Johannes 13: 31-35)
De inzamelingen zijn voor PKN Missionair werk en de diaconie.
Bij de collecte voor: Missionair werk en kerkgroei / Help de nieuwe kerk.
Sinds iets meer dan een jaar komen de bewoners van de vinexwijk Wateringse Veld bij Den Haag
bij elkaar in een kerkdienst. Daarvóór kwamen ze al bij elkaar in het pand BOEI 90 voor bijvoorbeeld een
koffieochtend, een gespreksgroep of een cursus christelijk geloof. Nu wordt gewerkt aan het vormen van
een volwaardige protestantse gemeente. Boei 90 is een van de pioniersplekken van de Protestantse Kerk
in samenwerking met de IZB. Deze collecte is bedoeld om pioniersplekken elders in Nederland en andere
missionaire activiteiten mogelijk te maken.
Uw diaconie

En natuurlijk is er na de dienst koffie, die u wordt aangereikt in de Dobber.

Oók vandaag om 17:00 uur: K(r)oningsviering in de Korenaar.
zangdienst rond het thema Koningschap
30 april krijgen we een nieuwe koning. In deze zangdienst willen we daarbij stil staan en het
vieren! We zingen liederen rondom het thema ‘koningschap’. We lezen Jesaja 32: 1-2.
Voorganger is ds. Marloes van Doorne. Het orgel wordt bespeeld door Corné van Doorne.

Bloemengroet:
De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet van ons allen naar de dhr. en mevr. Windemuller.

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 8.45-9.15u of 16.30-17.00u.
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

Pastoraat
Erick Westerman is drie weken geleden hard gevallen met de fiets. In eerste instantie leek er niet veel aan
de hand. Hij had pijn, maar met rust en bewegen zou het beter moeten gaan. Afgelopen weekend ging het
opeens een stuk slechter. Hij is naar het ziekenhuis gegaan en daar bleek zijn heup gebroken te zijn. Hij
is geopereerd. De operatie is goed gegaan. Hij mocht zelfs woensdag al weer naar huis. Een tijd van
revalidatie zal volgen.

Deze week: zaterdag 4 mei - 19.00u
houden de kerken van Hazerswoude-Dorp een herdenkingsbijeenkomst in de Hervormde Kerk, voor de
slachtoffers van de voorbije oorlogen .
Na afloop, om ongeveer 19.30 uur, heeft ieder nog ruim de gelegenheid om de herdenking bij het

monument aan de Bilderdijklaan in Hazerswoude-Rijndijk bij te wonen.

Volgende week zondag, 5 mei 2013
wordt de dienst geleid door ds. Marloes van Doorne. Organist is Corné van Doorne. Onze koster is Kees
de Jong. Rita Hagendoorn en Celine van Rijthoven zorgen voor de kinderoppas. De kindernevendienst
wordt geleid door Daphne Wanders en Elze Verhorik. De 1e inzameling is voor de kerk en de 2e voor de
diaconie. Na afloop bent u welkom in de Dobber voor een kopje koffie, thee of limonade.

