GEMEENTEBRIEF
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 onze predikant en/of met uw wijkouderling.
Maandag overdag en donderdag is onze predikant vrij.
Tel.: 589164, Email predikant@pghkorenaar.nl

Vandaag, zondag 28 februari 2016,
De 3e zondag van de 40-dagentijd.
en afsluiting van de Bijbel Vakantie Club
Voorganger is Ds. J. van Poppel uit Den Haag. Organist is Jos Qualm.
Wim Rademaker is onze koster. Nicoline van Zanten leidt de kindernevendienst en Bjorna Wanders verzorgt de kinderoppas. Na de dienst is
er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij de koffie in de hal en de Dobber.
e

1 inzameling van uw gaven is voor KiA/Diaconaat
Stichting Vrolijkheid, kinderen in Nederland
Onbezorgd, vrolijk en vol vertrouwen, zo zijn kinderen. Toch leven er veel
kinderen in Nederland die niet zo zijn, in asielzoekerscentra bijvoorbeeld.
Ze lopen rond met grote zorgen over hun ouders, over de toekomst en
over het land waarvandaan ze zijn gevlucht. Stichting de Vrolijkheid zorgt
ervoor dat kinderen in Nederlandse AZC’s elke week een plek hebben
waar ze even onbezorgd kunnen spelen, knutselen of muziek maken.
Zo’n plek is ook de kinderwinkel in Den Haag. Hier zijn kinderen welkom
uit gezinnen waar armoede en werkloosheid voor grote problemen
zorgen. In de Kinderwinkel kunnen ze even op adem komen.
2e inzameling van uw gaven is voor Jantien AID’s project

Protestantse Gemeente Hazerswoude
28 februari 2016
Volgnummer 1209
Orde van dienst
Lied voor de dienst: Lied 8b
Welkom en mededelingen
Intochtslied:
Lied 280: 1, 2 en 3
Stil gebed
Groet
Vervolg Intochtslied Lied 280: 4, 5
Kyriegebed met Lied 367b
De Tien Woorden
Zingen
Lied 316: 1 en 4
Gebed opening van de Schriften
Kindermoment
Themalied ‘De Bouwplaats’
Kinderen gaan naar de nevendienst
1e Schriftlezing 1 Korintiërs 12: 12-27
Zingen
Lied 320: 1, 3 en 4
2e Schriftlezing Marcus 12: 28-34
Zingen
Lied 320: 1, 3 en 4
Verkondiging
Zingen
Lied 974: 1, 2 en 5
Kinderen komen terug
Dankgebed m.m.v. kinderen
Na de woorden: Zo zingen wij tot U
Lied 367e
Stilgebed
Collecte. Tijdens de collecte zingen
Opwekkingslied 733.(zie gem. brief)
Slotlied lied 825: 1, 4 en 5
Zegen

Het Jantien Aids Project Gambia heeft een
voedselprogramma opgezet in Gambia om de met HIV
besmette families van eten te voorzien en verleent
financiële steun aan die families voor (school)opleidingen.

Bloemengroet:
De bloemengroet gaat vandaag met een hartelijke groet en blijk van medeleven, van ons allen naar Mevr. Gerda
Stijnman.

Pastoraat
Na de operatie heeft Martijn van Berkel de uitslag gekregen van het onderzoek. Er zijn diverse tumorplekjes
weggenomen in zijn buik en het blijkt dat er een (preventieve) nabehandeling nodig is. Martijn zal nu in het
ziekenhuis nog een 4 tal chemokuren krijgen. Zijn situatie blijft zorgelijk en wij wensen hem en zijn ouders sterkte
toe.
Een kaartje zal hem zeker goed doen.

Volgende week: zondag 6 maart
e

4 zondag van de 40 dagentijd
De dienst wordt geleid door kand. G. Wolfert uit den Haag. Het orgel wordt bespeeld door Herman Verbree.
Kees de Jong is onze koster. De inzamelingen zijn voor de diaconie en het onderhoudsfonds. Christiaan Knibbe leidt
de kindernevendienst en Nicoline van Zanten verzorgt de kinderoppas.
Na de dienst bent u welkom bij de koffie in de hal of de Dobber.

Eén dag extra…
U had het natuurlijk allang gelezen. U kunt uw formulieren om kandidaten op te geven voor de kerkenraad, inleveren
tot en met zondag 29 februari. De oplettende lezer weet dat 29 februari geen zondag, maar een maandag is…. En
zo hebt u nog een extra dag om uw formulier in te vullen en door te geven aan uw wijkouderling of aan de scriba. Het
kan ook per mail naar scriba@pghkorenaar.nl

Vergeet u het vooral niet, want uw reacties worden zeer op prijs gesteld.
Wereldgebedsdag in Hazerswoude-Dorp op vrijdag 4 maart.
Ieder jaar gaat op de eerste vrijdag in maart het gebed de wereld rond.
Wat deze vrijdag tot een speciale dag maakt is het feit dat gedurende 24 uur ergens in de
wereld gebedssamenkomsten plaatsvinden, waar dezelfde noden voor God gebracht worden,
dezelfde gebeden worden gebeden en dezelfde Schriftgedeelten uit de Bijbel worden gelezen.
Het is dus een ketting van gebed door de hele wereld, ook in Hazerswoude-Dorp.
Samen bidden, samen vieren en samen delen!
Dit jaar is de oecumenische viering van Wereldgebedsdag voorbereid door vrouwen uit Cuba en het thema is:
“Ontvang MIJ als een kind!”
De viering wordt gehouden in De Korenaar en begint om 19.30 uur. Het St. Ceciliakoor o.l.v. Piet Moons met Maria
v/d Akker aan het orgel zal de viering muzikaal begeleiden. Wilt u meer informatie? Kijkt u dan op
www.wereldgebedsdag.nl of belt u met Anneke van Zanten 079-3313684. Na de viering is er gelegenheid om een
kopje koffie/thee te drinken. U/jij bent van harte uitgenodigd!

En verder . . . . . . . . . . . :
De vastenmaaltijd
Woensdag a.s., 2 maart, bent u uitgenodigd voor de vastenmaaltijd van de gezamenlijke kerken in Hazerswoude.
Even iets minderen voor een ander.
De vastenmaaltijd begint om 18.00 uur. De maaltijd bestaat uit soep, brood en water. Graag zelf uw soepbord en
lepel meenemen. De kosten zijn € 6,50. Aanmelden kan nog bij Aafke Knibbe, tel: 589494, acknibbe@planet.nl

Wijkavonden deze week Wijk 4 (zondag) en Wijk 3 (donderdag)
Vanavond starten we met de serie wijkavonden. Wijk 4 begint vanavond in De Korenaar.
Op donderdag 3 maart wordt de wijkavond van Wijk 3 gehouden bij Fam. Co en Riet de Jong. Het thema van de
wijkavonden is: “Goede buren”. Het zegt iets over de plaats die de kerk inneemt in de buurt, in het dorp, maar ook
hoe wij er als ‘naasten’ voor elkaar kunnen zijn. Wie is onze naaste en wie is een ‘goede buur’ voor ons?
Hierover willen we in een ongedwongen sfeer met elkaar praten. Er is ook tijd voor een informeel gesprek.
Om 19.45 uur staat de koffie klaar, om ca. 22.00 uur sluiten we de avond af.
28 februari
- Wijk 4 – De Korenaar
3 maart
- Wijk 3 – Fam. Co en Riet de Jong
6 maart
- Wijk 1 - De Korenaar
11 maart
- Wijk 6 - Zorgcentrum Driehof, Dorpsstraat 27 (LET OP: 15.00h)
13 maart
- Wijk 2 en 5 – De Korenaar
Wij hopen velen van u/jullie te ontmoeten. U mag ook deelnemen in een andere, dan uw eigen wijk. Jongeren zijn
uiteraard ook van harte uitgenodigd.

Peuter- en kleuterdienst: Kom jij ook? Komt u ook?
Op 10 april a.s. is er een peuter- en kleuterdienst van 16.00 - 16.30 uur in de Korenaar.
Alle kinderen van 0 t/m 6 jaar zijn samen met hun ouders, broer(s), zus(sen), opa's en oma's, de buurvrouw en
iedereen die zin heeft om mee te gaan, van harte welkom. We luisteren naar het verhaal van Ruben en de ark van
Noach. Ook zingen we liedjes, maken we muziek en kun je na afloop iets drinken en wat knutselen.
Kom jij ook? Komt u ook?

Opwekking 733 Tienduizend redenen
1. De zon komt op, maakt de morgen wakker;
mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt
en wat mij mag overkomen,
laat mij nog zingen als de avond valt.

2. Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen;
tienduizend redenen tot dankbaarheid.
Refrein

Refrein:
Loof de Heer, o mijn ziel.

En op die dag, als mijn kracht vermindert,
mijn adem stokt en mijn einde komt,

O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit;
O mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.

zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen;
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.
(Refrein 2x)

slot: (2x)
Verheerlijk zijn heilige naam.
Verheerlijk zijn heilige naam.

