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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 predikant en/ of met de wijkouderling. Het beste is zij
telefonisch bereikbaar tussen 8:45-9:15 uur of 16:30-17:00 uur.
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

Vandaag, zondag 31 augustus 2014,
vieren we samen het heilig avondmaal. Onze voorganger is ds. Marloes
van Doorne. Organist is Piet Boon. Cok Rademaker is onze koster. Er is
weer kindernevendienst. Yvonne van Zanten verzorgt de kinderoppas.
Na de dienst bent u uitgenodigd voor een kopje koffie, thee of limonade in
de Dobber.

1e inzameling van uw gaven is voor stichting Edukans, scholen in
Noord Ghana
Wereldwijd gaan 57 miljoen kinderen niet naar school. Onderwijs maakt
weerbaar, geeft kinderen vaardigheden waar ze hun leven lang profijt
van hebben. Daarom werkt Edukans aan meer scholen, schoolbanken,
schoolborden, boeken en leraren in ontwikkelingslanden.

Protestantse Gemeente Hazerswoude
31 augustus 2014
Volgnummer 1131

Orde van dienst
Thema: Geloof is…
Zingen: Lied 287: 1, 2, 4 en 5
Welkom en mededelingen
Intochtslied: Psalm 138: 1
Bemoediging en Groet - Klein Gloria
Openingsgebed
Loflied: Lied 413: 1 en 3
Gesprek met de kinderen
Zingen: Lied 923
Lezen: Matteüs 17: 14-20
Zingen: Lied 887
Uitleg en verkondiging
Orgelspel
Geloofsbelijdenis
Gebeden
Viering Heilig Avondmaal
Avondmaalscollecte
Zingen: Lied 377: 1, 2, 3, 5 en 6
Tafelgebed
Zingen: Lied 405: 4
Delen brood en wijn
Collecten
Slotlied: Lied 905: 1 en 4
Wegzending en zegen

2e inzameling van uw gaven is voor het onderhoudsfonds
Een kerkgemeente moet onderhouden worden, dat geldt zeker voor de gebouwen. Helpt u mee?

Avondmaals collecte
Niet in ieder land is het vanzelfsprekend om hulpmiddelen te krijgen als je gehandicapt bent. Tunesië is zo’n land. De
stichting “rolstoelen voor Tunesië” uit Hazerswoude dorp zet zich in om zoveel mogelijk mensen met een beperking
in Tunesië van hulpmiddelen te voorzien. Van rolstoelen tot douchestoelen, van rollators tot elektrische bedden.
Helpt u ook mee?

Bloemengroet:
De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet van ons allen naar Mevr. v.d. Niet in de Driehof.

Deze week
Avondmaalsviering in Driehof
donderdag 4 september om 15:00 uur - ruimte dagopvang beneden in zorgcentrum Driehof
Voor de bewoners van de Driehof en voor iedereen die de normale kerkdiensten niet kunnen bijwonen wordt de
mogelijkheid geboden om in de Driehof het Heilig Avondmaal te vieren.
Voorganger is ds. M. van Doorne.

Volgende week, zondag 7 september 2014,
is de eerste zondag van september waarop nieuwe ambtsdragers zullen aantreden. Helaas deze keer geen nieuwe
mensen, maar wel een aantal herbevestigingen. Voorganger is ds. Marloes van Doorne. Onze koster is Hilbrand
Zintel. Voor de kinderen van de basisschool is er kindernevendienst. Diny Boer-Harkes en Celine van Rijthoven
e
e
verzorgen de kinderoppas. De 1 inzameling is voor de diaconie en de 2 voor het onderhoudsfonds. Na de dienst kunt
u de vertrekkende en komende ambtsdragers de hand drukken in de grote zaal, daar wordt ook de koffie geschonken.

Bevestiging ambtsdragers
Op zondag 7 september a.s. zal er afscheid genomen worden van enkele vertrekkende ambtsdragers en zullen
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anderen (her)bevestigd worden.
Afscheid nemen we van wijkouderling Ottolien de Vlaam en van scriba Jan Luuk van Dijk.
Herbevestigd zullen worden, omdat zij al lid van de kerkenraad waren: Piet Bos als voorzitter van de kerkrentmeesters,
Jannie Bos als diaken voor het LUMC, Nico en Annette v.d. Bosch als voorzitter van de missionaire commissie en
Erick Westerman als scriba.

En verder . . . . . . . . . . . :
Geef je op voor Startzondag en bakkers en kokers gezocht
zondag 14 september - na de kerkdienst tot ong. 14:00 uur
Nog een paar weken en dan hopen we feestelijk het nieuwe kerkelijke seizoen met elkaar te beginnen. Het begint al
met een feestelijke dienst waarin we onze verbondenheid met God en elkaar vieren. Maar bij een feest hoort natuurlijk
taart en ander lekkers. Daarom zijn we op zoek naar bakkers die iets willen bakken voor bij de koffie na afloop van de
dienst.
Na de koffie is er de mogelijkheid om mee te doen aan een leuke fiets- of wandelpuzzeltocht waarin ook de ‘verbinding’
wordt gezocht. Ondertussen worden, hopelijk op het plein, de tafels gedekt voor een lekkere lunch. Bij de lunch willen
we graag soep serveren. Daarom zijn we ook op zoek naar soepkokers.
Op de ‘meeleeftafel’ opgaveformulieren klaar. Ook kan je je aanmelden via predikant@pghkorenaar.nl of via
Facebook. We rekenen op jullie komst en medewerking om er een feestelijke dag van te maken!
Missionaire commissie
Startzondag: Mobiele telefoon mee naar de kerk
Misschien een wat rare oproep. Normaal laat je op zondagochtend je telefoon thuis of zorg je dat hij uit staat, maar op
Startzondag (14 september) gaat het allemaal wat anders. We gaan er verder nog niets over verklappen, maar we
willen jullie in ieder geval vragen je telefoon mee te nemen.
Missionaire commissie

Stuur de kerk een kerk
Als Protestantse Gemeente in Hazerswoude-Dorp zijn we verbonden met de kerken wereldwijd. We willen daar graag
iets zichtbaar van maken. Daarom willen wij iedereen vragen om een ansichtkaart te sturen naar de Korenaar wanneer
je deze zomer op vakantie bent of een dagje uit bent geweest. Op deze kaart moet een kerk afgebeeld zijn.
De kaarten hangen we op een prikbord in de hal zodat er een kleurrijke collage ontstaat van allerlei kerken over de hele
wereld. Doen jullie mee?
De kaarten kunnen gestuurd worden naar: De Korenaar, Dorpsstraat 183, 2391 CB Hazerswoude-Dorp

Boekenverkoop in combinatie met Open Monumentendag 13 september
Voor de boekenverkoop, vorig jaar op de Braderie, zijn er enthousiast boeken aangeleverd.
Gelukkig is er ook heel veel verkocht. Op de zondag na de braderie zijn er nog mensen blij naar huis gegaan met
boeken. Om recht te doen aan mensen die boeken hebben afgestaan, willen we zorgvuldig omgaan met het restant. Er
is goed geselecteerd en veel boeken zijn opgeslagen.
13 september is het Open Monumentendag: de kerk is die dag open om het orgel te beluisteren.
Dit wordt gecombineerd met enkele andere activiteiten in de Korenaar, van 9:00-14:00 uur

-koffie/ thee met gebak in de Dobber
-een boeken- en puzzel markt in de hal van de kerk
Het zou leuk zijn als we het aanbod ook konden verversen:
Mocht u boeken en puzzels kwijt willen dan kunt u deze vanaf 6 september inleveren bij Wim Vreeke of op vrijdag 12
september in de kerk.
Contactpersoon: Wim Vreeke ( 0172-589568) en Ellen Windhorst (06-23654409)
Running Dinner
Op zaterdag 27 september organiseren we weer een Running Dinner. Bij een Running
Dinner gaat men letterlijk bij elkaar aan tafel. Mensen stellen hun huis open voor gasten,
anderen zijn gast aan tafel. De ene gang hier, de volgende daar. Zo leer je elkaar tijdens de
maaltijd van een heel andere kant kennen. In de bijbel wist men het al: aan tafel, daar komen de gesprekken op gang.
We gaan in groepjes (maximaal 6 personen) bij elkaar thuis eten. Het voor- en hoofdgerecht eet je bij iemand thuis, en
beide gerechten op een ander adres. Het nagerecht wordt geserveerd in de Korenaar, hier komen alle deelnemers
weer bij elkaar om gezellig na te praten en ervaringen te delen.
Meer informatie en het aanmeldingsformulier is te vinden in Kerkklanken en op de website van de kerk.
Aanmeldingsformulieren liggen ook op de steen in de hal, downloaden via de website kan ook: www.pghkorenaar.nl.
Opgeven kan tot 15 september. Voor vragen kunt u contact opnemen via: runningdinner@pghkorenaar.nl of
telefonisch bij een van de organisatoren: Heleen Polderman (tel. 071-3416744), Marijke Westerman (tel.
0172-501610), Ellen Windhorst (tel. 06-23654409). Iedereen kan meedoen, van harte welkom!
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