0

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 uw wijkouderling of met scriba Erick Westerman
(Tel: 501610, Email: scriba@pghkorenaar.nl).

Vandaag, zondag 3 Mei
leidt ds. W. van Wakeren uit Veenendaal de dienst. Organist is
Herman Verbree en Hilbrand Zintel is koster.
De kindernevendienst staat onder leiding van Manon de Jong en
Daphne Kalisvaart. Ellen van Zanten verzorgt de kinderoppas.
De eerste inzameling is voor de Diaconie en de tweede inzameling
voor het onderhoudsfonds.
Na deze dienst bent u allen van harte welkom bij de koffie, thee en
limonade in de Dobber en de hal.

Pastoraat en bloemengroet:
Dhr. Theo Schipper
De bloemen gaan vandaag als blijk van medeleven en met een
hartelijke groet van ons allen naar Dhr. T. Schipper. Hij is vorige
week opgenomen in het L.U.M.C. wegens een grote operatie aan
zijn been. Inmiddels is hij weer thuis. Wij wensen hem een
voorspoedig herstel toe.

Protestantse Gemeente Hazerswoude
3 Mei 2015
Volgnummer 1166

Orde van dienst
Zingen voor de dienst:
Lied 974: 1,2,3,4 en 5
Welkom en mededelingen
Zingen:
Psalm 111:1,2 en 3
Stil gebed
Groet
Klein Gloria
Zingen:
Psalm 111:4,5 en 6
Gebed van opgang.
Zingen:
Lied 283: 1 t/m 5
Gebed van de zondag
Kinderlied:
Kinderen gaan naar de nevendienst
Lezen:
Genesis 9: 8-17
Zingen:
Lied : 351: 1,2 en 3
Lezen:
1 Petrus 1: 3-12; 2: 2
Uitleg en verkondiging
Zingen:
Lied 350 :1 t/m 7
(1 + 2 a., 3 vr., 4m., 5vr., 6 m., 7 a.)
Dankzegging en voorbeden
Collecte
Slotlied:
Lied: 974: 1 en 5
Heenzending en zegen

Dhr. Arie Langhout
Na een paar spannende weken is afgelopen woensdag Arie Langhout geopereerd aan een grote
aneurysma in zijn buikaorta.
De operatie is succesvol verlopen en als het goed gaat mag hij zaterdagmiddag weer naar huis.
Hij zal nog enkele weken rustig aan moeten doen.
Dankbaar en blij dat alles zo goed is afgelopen

Deze week
4 mei viering
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.
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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Volgende week: Zondag 10 mei,
wordt de dienst geleid door ds. Janneke Nijboer uit Hazerswoude-Dorp. Organist is Jos Qualm.
Wim Rademaker is volgende week onze koster. De kindernevendienst wordt geleid door Daphne Wanders
en Christiaan Knibbe. Yvonne van Zanten verzorgt dan de kinderoppas.
De inzamelingen zijn voor de Kerk en de Diaconie.
Na de dienst kunt u elkaar ontmoeten bij de koffie in de Dobber.

En verder . . . . . . . . . . . :
Verslag strandwandeling 18 april 2015
Het clubseizoen zit er weer op.
Het allerlaatste evenement was onze jaarlijkse strandwandeling.
We zijn met 17 auto’s, waar 54 kinderen en 34 volwassenen zijn ingestapt, naar Katwijk aan zee gereden.
Daar zijn de kinderen en de begeleiders afgezet om de wandeling te beginnen richting Wassenaar.
Het weer werkte geweldig mee. Er scheen een heerlijk zonnetje en we hadden de wind in de rug.
Alle deelnemers waren dol enthousiast.
Aangekomen in Wassenaar, kon iedereen een heerlijk bakje patat gaan eten in strandpaviljoen “de
Zeester.” De chauffeurs waren daar al eerder gearriveerd, en konden er al een lekker kopje koffie nuttigen.
Daarna kreeg iedereen nog een bekertje drinken en omstreeks 17.15 uur gingen we weer richting
Hazerswoude, waar alle kinderen rond 18.00 uur weer opgehaald zouden worden of zelf huiswaarts
gingen.
Het was weer een geweldige happening, waarvoor we als leiding van de clubs, alle chauffeurs en iedereen
die hier aan heeft bijgedragen weer heel hartelijk willen bedanken.
De clubleiding.
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