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 31 januari 2016,
is onze voorganger mw. J. Pennewaard uit Alphen aan den Rijn.
Het orgel wordt bespeeld door Herman Verbree. Aad van Zanten
is onze koster. Nicoline van Zanten leidt de kindernevendienst en
de kinderoppas wordt verzorgd door Niels van Zanten.
Na de dienst is er koffie , thee of limonade in de hal en in de
Dobber. U bent van harte uitgenodigd.

Protestantse Gemeente Hazerswoude
31 januari 2016
Volgnummer 1205
Orde van dienst
Voor de dienst: Lied 841: 1, 2 en 4
Welkom en mededelingen
Intochtslied,
Ps. 121: 1 en 4
Stilgebed
Klein Gloria
Verootmoediging
Genadeverkondiging
Zingen
Lied 304: 1, 2 en 3
Gebed opening van de Schriften
Gesprek met de kinderen
Kinderlied
Kinderen gaan naar de nevendienst
Lezen Psalm 121 door Wim Vreeke
Zingen
Lied 939: 1 en 3
Lezen Richteren 16 vers 18-31
Zingen
Lied 904: 1 en 4
Uitleg en verkondiging
Zingen
Lied 139b: 1 en 2
Kinderen komen terug
In Memoriam van Hans Hassefras
Zingen
Lied 726: 5
Gebeden
Collecte
Slotlied
Lied 425
Zegen

1e inzameling van uw gaven is voor Max maakt mogelijk
Een brandende kachel als kerstgeschenk voor de ouderen in
Centraal- en Oost-Europa! Ook voor de winter van 2015-2016
vraagt MAX Maakt Mogelijk bijzondere aandacht voor de
straatarme ouderen in Centraal- en Oost-Europa. Elk jaar zien zij
weer met angst en beven de winter tegemoet. Vele duizenden
ouderen in het straatarme deel van Europa kunnen zich niet weren
tegen de meedogenloze kou. Wij willen net als voorgaande jaren
ook dit winterseizoen de huisjes van deze ouderen behaaglijk verwarmen, daarom zijn er weer honderden
tonnen kolen en kubieke meters brandhout nodig. Om alle aanvragen te kunnen honoreren hebben we uw
financiële hulp hard nodig!
2e inzameling van uw gaven is voor het onderhoudsfonds
Een kerkgemeente moet onderhouden worden, dat geldt zeker voor de gebouwen. Helpt u mee?

Pastoraat
Mevrouw M. Hassefras-Hoek zal dinsdag 2 februari a.s. de verwachte operatie ondergaan in het LUMC.
Wij wensen haar en haar man veel sterkte. Wij zijn in gedachten en gebed bij hen.
Martijn van Berkel zal aanstaande dinsdag een zgn. kijkoperatie in zijn buik ondergaan. Daarna zal hij
naar verwachting enkele dagen in het LUMC ziekenhuis moeten verblijven. Het zal hopelijk snel duidelijk
worden in hoeverre de eerder geconstateerde tumor aanwezig is.
Het is een spannende tijd voor hem en zijn familie.
Mevr. A. Slootweg-de Gelder is tijdelijk opgenomen in Oudshoorn. Het gaat gelukkig al weer wat beter
met haar. Ze hoopt binnenkort weer naar huis te mogen.
Een bezoekje of kaartje is altijd welkom.

Volgende week: zondag 7 februari
vieren we samen het Heilig Avondmaal. Voorganger is ds. Carla Melgers. Het orgel wordt bespeeld door
Jos Qualm. Wim Rademaker is onze koster. De kindernevendienst wordt geleid door Daphne Kalisvaart
en Marleen Graper verzorgt de kinderoppas.
De 1e inzameling is voor Kerkinactie/werelddiaconaat en de 2 e voor de kerk.
De avondmaalscollecte is voor Stichting Zorgnet Roemenie.
Na de dienst bent u welkom bij de koffie in de hal en in de Dobber.
.
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En verder . . . . . . . . . . . :
Via Facebook zijn wij als kerk ook te volgen.
Op de pagina PGH Korenaar is allerlei informatie te vinden zoals informatie over de dienst, terugblik,
ervaringen, etc.
Druk dus op de knop vind ik leuk en volg ons.
Hoe meer mensen de pagina volgen hoe groter ons bereik.
Suzanne Marijnissen-Rademaker
Mosselmaaltijd
Voor de mosselmaaltijd die wij op vrijdag 12 februari organiseren kunt u zich nog bij mij aanmelden !
Hartelijke groet Wim Vreeke
Vooraankondiging Sirkeslag Young.
Op vrijdag 5 februari Word Sirkelslag Young weer georganiseerd.
Sirkelslag is het spel waarbij het gaat om creativiteit, actie, teamspirit en heel veel lol! Dit jaar is het thema
‘Deel en win’. Hoeveel deel jij op social media? En hoe zou het zijn om echt eens iets te delen met
jongeren uit een heel andere wereld dan de jouwe…? Je ontdekt het bij Sirkelslag YOUNG!
Ben je tussen de 12 en 16 jaar en heb je zin in een super gave vrijdagavond kom dan om 19;30 uur naar
De Korenaar toe.
Wij zouden het erg leuk vinden als jij ook komt, en met ons mee strijd tegen honderden anderen jongeren
groepen. Doe je mee?
Meer informatie is te vinden op www.sirkelslag.nl/young
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