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

Pastorale berichten
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 30 augustus,
vieren we met elkaar het Heilig Avondmaal. De dienst wordt geleid
door ds. D. Juijn uit Velp. Organist is Jos Qualm en Wim
Rademaker is koster. De kindernevendienst staat onder leiding
van Manon de Jong en Astrid de Ruijter verzorgt de kinderoppas.
Na deze dienst bent u allen van harte welkom bij de koffie, thee en
limonade in de Dobber en de hal.

De avondmaal inzameling van uw gaven is voor Nes
Ammim
Nes Ammim is een internationale werk- en
leefgemeenschap in Israël. Nes Ammim is Hebreeuws
voor ‘banier van de volkeren’. Het uitgangspunt was de
dialoog en het vertrouwen tussen joden en christenen
vergroten. Er vinden gesprekken plaats tussen joden, christenen
en moslims en tussen Joden, Palestijnen en anderen.

Protestantse Gemeente Hazerswoude
30 augustus 2015
Volgnummer 1183

Orde van dienst
Zingen voor de dienst,
Lied 216: 1, 2 en 3
Welkom en mededelingen
Zingen Tussentijds 2: 1, 2 en 3
Stilgebed
Groet
Klein Gloria
Kyriegebed
Glorialied Lied 305:1, 2 en 3
Gebed van de zondag
Verhaal voor vnl. de kleine oren; Pico
Bello
Kinderlied: We gaan voor even uit.
Lezen, 1 Koningen 10: 1-13
Zingen Lied 1001: 1, 2 en 3
Uitleg en verkondiging
Orgelspel
Geloofsbelijdenis, op melodie lied 913
Dank en Voorbede
Collecten
Viering Heilig Avondmaal
Nodiging
Tafelgebed
Zingen Lied 405: 1 en 4
V: Gezegend zijt Gij ….,
Onze Vader
Gemeenschap van brood en wijn
Dankgebed
Slotlied, Lied 416: 1, 2, 3 en 4
Wegzending en zegen

1e inzameling van uw gaven is voor Kika
Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa) zet zich in om
geld beschikbaar in te zamelen voor onderzoek naar
kinderkanker. Inmiddels is de genezingskans van
kinderkanker gestegen naar 75%. Ook op het gebied van kwaliteit van de behandelingen valt
veel te verbeteren. De huidige chemo`s zijn dusdanig zwaar en agressief dat kinderen die vandaag
genezen zijn verklaard op latere leeftijd alsnog bepaalde orgaandefecties kunnen krijgen.
2e inzameling van uw gaven is voor het onderhoudsfonds
Een kerkgemeente moet onderhouden worden, dat geldt zeker ook voor de gebouwen. Helpt u mee?

Bloemengroet:
De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet van ons allen naar, mw. Zaal- Blois. Zij krijgt de
bloemen als oudste gemeentelid van PGH de Korenaar.

Pastoraat:
Hans Dorsman is opgenomen in het LUMC in Leiden. Naar omstandigheden gaat het redelijk goed met
hem. Zijn adres is: LUMC afdeling Neurologie J11-Q, Leiden.

Volgende week:
Zondag 6 september,
worden nieuwe ambtsdragers bevestigd. De dienst wordt geleid door ds. E.P. van der Veen uit Nunspeet.
Organist is Piet Boon. Kees de Jong is volgende week onze koster. De kindernevendienst wordt volgende
week geleid door Barbera van Staalduinen. Suus Vreeke verzorgt dan de kinderoppas. De inzamelingen
zijn voor de Pauluskerk en onze eigen kerk.
Na de dienst kunt u elkaar ontmoeten bij de koffie in de Grote Zaal.

Bevestiging ambtsdragers op 6 september a.s.
De kerkenraad is heel dankbaar te kunnen melden dat alle vacatures voor het komende seizoen zijn
ingevuld. Op zondag 6 september a.s. zal er afscheid genomen worden van enkele vertrekkende
ambtsdragers en zullen anderen (her)bevestigd worden.
We nemen dan afscheid van Fia Pels, Nico en Annette van den Bosch, Rita de Gelder en Annie Hassefras,
Johan Langelaar, Mariska Nieuwenhuijse, Piet Bos, Erna Voets en Erick Westerman.
Van het huidige team willen Ali van Amsterdam als wijkouderling, Marian Zintel als diaken en Ellen de
Gelder als ouderling voor de midden-generatie verlengen.
De volgende mensen willen toetreden tot de kerkenraad:
- Jan Luuk van Dijk als (interim) scriba
- Heleen Polderman, Aafke Knibbe en Jan Jongenotter als wijkouderlingen
- Eline en Tiemen Wessels, Nynke Wanders en Meinte Vierstra als diakenen
- Anneke Snel als voorzitter Missionaire Commissie
- Robert Hagendoorn als voorzitter College van Kerkrentmeesters
- Jaap Kraay als ouderling kerkrentmeester

En verder :
Driehofkring

Ook dit seizoen zijn er in Zorgcentrum Driehof zes bijeenkomsten van de Driehofkring. Dit seizoen staat het
Bijbelboek Jona centraal met als thema “Gods postduif”.
De eerste bijeenkomst is op donderdagmiddag 10 september van 14.45 tot 15.45 uur onder leiding van ds.
W.G. van den Top. Het thema van deze middag komt uit Jona 1:1-3: een onmogelijke vlucht. Ook
belangstellenden van buiten Driehof zijn van harte welkom.
Braderie / veiling / plantenmarkt 2015
Op zaterdag 3 oktober organiseren wij weer de braderie / veiling / plantenmarkt voor de kerk. De
voorbereiding is nu in volle gang.
Mieke en Suus uit de crea-stand vragen zelfgemaakte spulletjes voor hun stand. Wilt u / jij ons helpen om
onze kraam vol te krijgen met leuke, handige en mooie zelfgemaakte artikelen ? Alles is welkom en grote
aantallen is echt niet nodig.
Voor de stand met tweedehands spullen zoeken we nog goed bruikbare spullen. In verband met de
beperkte ruimte kunnen we geen grote stukken, meubels, pc’s, oude tv’s enz. aannemen.
Kijk even op uw zolder of garage of er iets bijzit voor ons.
Ook proberen we weer een verzameling spaarpunten te krijgen voor de noodzakelijke prijsjes bij de divers
activiteiten en bij het Rad van Avontuur. Een doos staat in de hal waar de spaarpunten (DE, Mico enz.) in
kunnen.
U mag ook zelf gemaakte jam, sappen en eigen gemaakt gebak aanleveren. Het zou mooi zijn als u mij
even laat weten wat u in de aanbieding heeft.
Voor de veiling hebben we weer kavels nodig. Heeft u een ludieke kavel of nieuwe spullen (nog in doos en
ongebruikt) dan kunt u dat opgeven bij Hans Hassefras of ondergetekende.
Alle vrijwilligers wil ik graag nog even herinneren aan gewijzigde datum voor de vergadering. Woensdag 9
september komen we bij elkaar om de laatste afspraken te maken voor ons tweejaarlijks evenement. We
starten om 20.00 uur in de kerkenraadkamer.
Hartelijke groet Wim Vreeke
Contact: tel. nr. 589568. of een bericht via de digitale snelweg J wvreeke@planet.nl

