GEMEENTEBRIEF

Protestantse Gemeente Hazerswoude
3 april 2016
Volgnummer 1214

Kopij inleveren/ insturen naar gemeentebrief@pghkorenaar.nl
De kopij dient uiterlijk donderdag om 14:00 uur in ons bezit te zijn!
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 3 april 2016,
Is onze voorganger is ds. B.J. Roolvink uit Voorhout. Herman Verbree is onze
organist en onze koster is Cok Rademaker. Christiaan Knibbe leidt de
kindernevendienst en de kinderoppas wordt verzorgd door Mieke den Haan. Na
de dienst bent u welkom bij de koffie in de hal en de Dobber.

De inzamelingen
1e inzameling van uw gaven is voor st zorgnet Roemenië
Tienerproject
In de stad beheren Erica en Elles van st zorgnet Roemenië een flat waarin in een
aantal kinderen met een licht verstandelijke en sommige een lichamelijke
handicap uit een kindertehuis zijn geplaatst. Deze kinderen zijn ondertussen
tieners. Doel van het project is om de tieners een thuishaven te bieden met
daarbij kansen op een betere toekomst. Voor de dagelijkse zorg van de kinderen
is Roemeens personeel aangenomen. De coördinatie ligt in handen van Erica en
Elles.
2e inzameling van uw gaven is voor het onderhoudsfonds
Een kerkgemeente moet onderhouden worden, dat geldt ook voor de gebouwen,
zeker na de opgelopen stormschade van 2e paasdag. Helpt u mee?

Orde van dienst
Orgelspel
Lied voor de dienst:
Lied: 280:1,2,3,7
Welkom en mededelingen
Intochtslied: Psalm 150
Stil gebed
Groet
Klein Gloria
Kyrie
Glorialied
Lied: 91a:1,2,3
Inleiding
Gebed bij de opening van de
Schriften
Kinderlied:
Kinderen gaan naar de
kindernevendienst
Schriftlezing 1 Joh4: 7-21 lector
Zingen:
Lied: 791:1,2,3,4
Verkondiging
Zingen:
Lied: 600:1,2,3,4,5
Dankzegging en voorbeden
Collecten
Slotlied:
Lied: 655:1,3,4,5
Zegen

Bloemengroet:
De bloemengroet gaat vandaag met een hartelijke groet en blijk van medeleven, van ons allen naar
mevr. S. Bontenbal.

Bedankt
Hartelijk bedankt voor de prachtige bloemen van de kerk en gemeente.
Hartelijke groeten,
Janny Kastelein

Volgende week, zondag 10 april 2016
wordt de dienst geleid door ds. K. Bras uit Barendrecht. Het orgel wordt bespeeld door Jos Qualm en onze koster is
Hilbrand Zintel. De kindernevendienst wordt geleid door Barbara van Staalduinen en Suzanne Marijnissen verzorgt de
kinderoppas. De inzamelingen zijn voor kerk en diaconie. Na afloop van de dienst is er koffie, thee of limonade. U bent
van harte welkom.

Peuter- en kleuterdienst
Zondag 10 april om 16.00 uur is er een peuter- en kleuterdienst
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?

Running Dinner – vandaag de laatste kans om je op te geven!
Wil je meedoen met het Running Dinner op 9 april? Geef je dan nog snel op met het
aanmeldingsformulier dat is te vinden op de steen in de hal. Downloaden via de website kan
ook: www.pghkorenaar.nl. Opgeven kan tot morgen!
Met vragen kun je contact opnemen met Heleen Polderman (tel. 071-3416744), Marijke
Westerman, email: westerman.marijke@gmail.com of Ellen de Gelder (tel. 06-23654409).
Iedereen kan meedoen, van harte welkom!

