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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
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 4 januari 2015,
wordt de dienst geleid door ds. Anne-Marie van Briemen uit
Boskoop. Organist is Piet Boon. Hilbrand Zintel is onze koster.
De kindernevendienst staat onder leiding van Manon de Jong en
Martine Timmermans. Yvonne van Zanten verzorgt de kinderoppas.
Na deze dienst bent u allen van harte welkom bij de koffie, thee en
limonade in de Dobber en de hal.
Ds. Van Briemen is onlangs door de Classis aangewezen als
consulent voor onze gemeente. Zij zal de kerkenraad en de
beroepingscommissie adviseren en begeleiden tijdens de
beroepingsprocedure. In deze dienst zal ook kerkelijk werker
Joost de Bruijn aan de gemeente worden voorgesteld.

Protestantse Gemeente Hazerswoude
4 januari 2015
Volgnummer 1149

Orde van dienst
Zingen:
Lied 513: 1-4
Welkom en mededelingen
Intochtslied: Psalm 87: 1 en 2
Bemoediging en Groet
Klein Gloria
Kyrie gezongen acclamatie ELB 319a
Glorialied:
158a: 1 en 3
Gebed bij de opening v.d. Schriften
Gesprek met de kinderen
Kinderlied
Lezen:
Matteüs 2: 1-12
Zingen:
Lied 520
Uitleg en verkondiging
Zingen
Lied 919: 1-4
Kinderen komen terug
Voorstellen kerkelijk werker
Zingen:
Lied 360: 1,2,3 en 6
Gebeden
Collecten
Slotlied:
Psalm 27: 2 en 7
Zegen

1e inzameling van uw gaven is voor De Bakkerij, project M25
M25 Leiden wil jongeren in de leeftijd van 12 t/m 17 jaar uitdagen en ondersteunen om zich in te
zetten voor en op te trekken met kwetsbare groepen in de samenleving.
2e inzameling van uw gaven is voor het Onderhoudsfonds
Een kerkgemeente moet onderhouden worden, dat geldt zeker voor de gebouwen. Helpt u mee?

Bloemengroet
De bloemen gaan deze week met een hartelijke groet van ons allen naar Mevr Maaskant-Koetsier.

Volgende week, zondag 11 januari 2015,
wordt de dienst geleid door mw. M. Jochemsen uit Utrecht. Organist is Herman Verbree.
Wim Rademaker is volgende week onze koster. De kindernevendienst wordt geleid door Sharitsa Obispo
en Daphne Kalisvaart. Suzanne Marijnissen verzorgt dan de kinderoppas. De inzamelingen zijn voor de
Kerk en de Glind, Rudolph Stichting. Na de dienst staat de koffie voor u klaar in de Dobber.

Intrededienst ds. Marloes van Doorne in ‘t Harde
A.s. zondag 11 januari zal ds. Marloes van Doorne haar intrede doen in de Protestantse Gemeente
’t Harde. Deze dienst begint om 14 uur in de Maranathakerk, Bovendwarsweg 2C in ’t Harde.
Bij de uitgang ligt alleen vandaag nog een intekenlijst waarop u kunt aangeven of u deze dienst wilt
bijwonen. Dan kunnen we dat doorgeven aan de organisatie in ’t Harde. Daarnaast is deze lijst bedoeld voor
de organisatie van het carpoolen. We willen volgende week zondag om 12 uur vanuit Hazerswoude
vertrekken. Meer details vindt u op de intekenlijst zelf. Nog vragen? Neem dan even contact op met Erick
Westerman, 0172-501610, scriba@pghkorenaar.nl.

En verder:
Afscheid
We kijken terug op een bijzonder en warm afscheid. De dienst, de ontmoetingen, de lieve woorden, de
mooie cadeaus. Dank jullie wel. Alle herinneringen nemen we mee. Het was goed en fijn om zeven jaar in
jullie midden te mogen zijn. We zullen jullie missen.
Als alles goed is gegaan wonen we nu in ons nieuwe huis in ’t Harde (of op ’t Harde, zoals je daar eigenlijk
hoort te zeggen). Zondag 11 januari a.s. zal ik verbonden worden aan de Protestantse Gemeente ’t Harde.
Natuurlijk zijn jullie van harte uitgenodigd om te komen of om mee te luisteren via Kerkomroep. De
intrededienst begint om 14.00 uur in de Maranathakerk, Bovendwarsweg 2c, 8084 JB in ’t Harde.
Ds. Geertje de Vries zal mij aan de gemeente verbinden.
Hartelijke groet,
ds. Marloes, Corné en Paul van Doorne
nieuw e-mailadres: predikant@pgtharde.nl
Filmhuis
Op 9 Januari 2015 wordt in het Filmhuis de film “A beautiful mind” vertoond. Het filmscenario is gebaseerd
op het boek van Sylvia Nasar over wiskundige John Forbes Nash jr. een briljant wiskundige die leed aan
schizofrenie, maar desondanks de Nobelprijs kreeg .
Welkom vanaf 19:30 uur in de Dobber voor een kopje koffie of thee, de film begint om 20:00 uur.
Kosten € 5,00 inclusief de consumpties bij de nabespreking .
Tot vrijdag 9 januari, Willem en Nelleke de Beus
Aanbrengen " inwendige dakkapellen" voor projectieschermen start 5 januari
Morgen 5 januari wordt gestart met het aanbrengen van de eerste "inwendige dakkapel" rechts van de
kansel. Komende zondag ziet u die. Aan de buitenkant is niets te zien, want we benutten het verschil tussen
het dak en het plafond waar we tegenaan kijken. Dat is verticaal zo'n 85 centimeter. Net wat we nodig
hebben om het scherm voor ieder zichtbaar te maken. We hopen met alle voorbereidingen dat er zo min
mogelijk van te zien is, omdat het nieuwe hout dezelfde bewerking en kleur heeft. De nieuwe beamer hangt
dan wellicht al op zijn plek, al kan die nog niet worden gebruikt. De op afstand bedienbare rolschermen
worden pas eind januari geleverd omdat we geen zwarte rand rond het scherm willen. Zondag 18 januari is,
als alles volgens plan verloopt, ook links van de kansel dezelfde inwendige dakkapel gemaakt. Dan
gebruiken we daar het nu schuin hangende scherm zolang en de nieuwe beamer. Pas als de nieuwe
rolschermen hangen kunnen we testen hoe de ervaringen van de gemeenteleden met het zijvak is.
Afhankelijk daarvan is er geen derde scherm en beamer nodig, of moeten we met een 3e scherm werken.
Dat wordt dan het huidige scherm dat nu links van de kansel hangt. Dat gaat dan plat tegen de muur op de
plaats waar nu het grote rolscherm hangt. Dat laatste gaat dan naar de Grote Zaal op de plaats waar nu het
kleine scherm hangt. We hopen de hele operatie in februari af te ronden.
Het vrijwilligersteam projectievernieuwing

