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GEMEENTEBRIEF
Kopij inleveren/ insturen naar gemeentebrief@pghkorenaar.nl
De kopij dient uiterlijk donderdag om 14:00 uur in ons te bezit
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 5 april 2015,
is het Pasen. De dienst wordt geleid door ds. W. van Wakeren
uit Veenendaal. Organist is Piet Boon en Wim Rademaker is
koster. De kindernevendienst staat onder leiding van Lydia Bol
en Christiaan Knibbe. Suzanne Marijnissen en Daisy
Hoogendoorn verzorgen de kinderoppas.
Na deze dienst bent u allen van harte welkom bij de koffie,
thee en limonade in de grote zaal.
1e inzameling van uw gaven is voor PKN/JOP

In de meeste gemeenten van de Protestantse Kerk
wordt op deze Paaszondag gecollecteerd voor de
ondersteuning van het jeugdwerk van de Protestantse Kerk:
Geef het licht van Pasen aan kinderen .

Protestantse Gemeente Hazerswoude
5 april 2015
Volgnummer 1162

Orde van dienst
Zingen voor de dienst: Lied 657: 1,2,3 en 4
Welkom en mededelingen
Intochtslied: Psalm 72: 1,2 en 3
Stilgebed
Klein Gloria
Zingen: Psalm 72: 4,5,6 en 7
Gebed van opgang
Zingen: Lied 630: 1,2,3 en 4
Gebed van de zondag
Gesprek met de kinderen
Kinderlied: Projectlied
Kinderen gaan naar de nevendienst
Lezen: Gen. 1: 1-5 en 2: 2-3
Zingen: Lied 612: 1,2 en 3
Lezen: Johannes 20: 1-18
Uitleg en verkondiging
Zingen: lied 623: 1,3,5 en 7
Kinderen komen terug
Gebeden
Collecten
Slotlied: Lied 634: 1 en 2
Zegen
Zingen
Amen

2e inzameling voor uw gaven is voor de diaconie. Een diaconie werkt plaatselijk, landelijk en steunt
wereldwijd projecten om de levensomstandigheden van minderbedeelden te verbeteren. Het werk van een
diaconie hangt af van de steun die zij krijgt van donatie. De diaconie is een onmisbare schakel in onze
samenleving.

Bloemengroet:
De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet van ons allen naar, mw. F.W. van Tol- Kraaijeveld.

Deze week:
MUSICAL ‘MOZES’ DEZE WEEK

Over enkele dagen zal de musical ‘Mozes’ door de gezamenlijke kerken uit het voormalige Rijnwoude
worden opgevoerd. Het is het bekende verhaal uit de bijbel hoe Mozes met zijn broer Aäron het Joodse
volk bevrijdt van het juk van de Egyptenaren en hen door de woestijn leidt naar het beloofde land.
De voorstellingen zijn op: vrijdag 10 april 2015 in de Korenaar, Dorpsstraat 183 in Hazerswoude-Dorp,
zaterdag 11 april in de Korenaar in Hazerswoude-Dorp en
zaterdag 18 april in de Ontmoetingskerk, Dorpsstraat 15 in Koudekerk a/d Rijn. De kerk is open om
19:30 uur en de voorstellingen beginnen om 20:00 uur.
Toegangskaarten à € 10,- zijn vanaf 9 maart verkrijgbaar op onderstaande adressen:
The Read Shop Hazerswoude
Tweewielers Theo van Zanten
Drogisterij De Margriet
Bij ons! Bloem & Kado

Dorpstraat 134
Dorpstraat 176
Da Costasingel 6
Prins Bernhardstraat 52

Hazerswoude-Dorp
Hazerswoude-Dorp
Hazerswoude-Rijndijk
Koudekerk a/d Rijn

U kunt ook € 10.- overmaken op NL 14 RABO 0395 9102 50 t.n.v. Kerkmeesters Hervormde Gemeente
onder vermelding van: musical ‘Mozes’ met de datum wanneer u de musical wilt bijwonen. Op de
betreffende avond die u hebt aangegeven, ligt dan in de kerk uw toegangsbewijs op uw naam klaar.
Wanneer u de komende dagen een toegangsbewijs bestelt, weet u zeker dat u getuige zult zijn van dit
schitterende spektakel.

Volgende week:
Zondag 12 april,
Wordt de dienst geleid door ds. P. van Dijk uit Bodegraven. Organist is Herman Verbree. Kees de Jong is
volgende week onze koster. De kindernevendienst wordt geleid door Daphne Wanders en Elze Verhorik.
Martha Rademaker verzorgt dan de kinderoppas. De inzamelingen zijn voor de Diaconie en de Kerk.
Na de dienst kunt u elkaar ontmoeten bij de koffie in de Dobber.
Braderie veiling 2015
Op zaterdag 3 oktober aanstaande hopen wij weer de braderie en veiling te organiseren. Aan alle
vrijwilligers die daar in het verleden aan mee hebben gewerkt (of voor de eerst keer mee willen doen)
hierbij de uitnodiging om de startvergadering bij te wonen op maandag 13 april aanstaande in de
kerkenraadkamer. Daar zullen we spreken over de invulling van het evenement, de activiteiten enz. Van
enkelen heb ik geen e-mail adres dus dit bericht mag als uitnodiging worden gelezen.
De crea-stand doet alvast een oproep voor zelfgemaakte spulletjes voor hun stand. Wilt u/jij ons helpen om
een kraam vol te krijgen met leuke, handige en mooie zelfgemaakte artikelen ? Alles is welkom en grote
aantallen is echt niet nodig.
Ook de proberen we weer een verzameling spaarpunten te krijgen voor de noodzakelijke prijsjes bij de
diverse activiteiten en het Rad van Avontuur. Verdere ideeën zijn welkom, schiet mij aan, bel 589568 of
meld het via de digitale snelweg wvreeke@planet.nl
Hartelijke groet Wim Vreeke

En verder . . . . . . . . . . . :
App voor De Korenaar
Sinds vorig jaar heeft onze kerk een eigen app. Deze app is onderdeel van de landelijke PKN app. Op de
app vind je nieuws items en een agenda voor kerkelijke activiteiten in onze gemeente. Ook is er een link
naar de website en de facebook pagina van de kerk. Je kunt de app gratis downloaden voor je smartphone
of tablet. Zoek in de app store of play store op "protestant" en het wijst zich verder vanzelf. Je moet
eenmalig inloggen met "Hazerswoude-dorp", en dan zit je binnen onze eigen app. Sinds het vertrek van ds.
Marloes van Doorne wordt deze app beheerd door Marijke Westerman. Wil je een nieuwsbericht laten
plaatsen, of een activiteit op de kalender zetten? Stuur dan even een mailtje naar
marijkewesterman@telfort.nl, of bel naar 501610.
Werkvakantie Vaida
Vanuit de jeugdraad van de hervormde kerk in Hazerswoude dorp organiseren we komende zomervakantie
een werkvakantie naar het dorpje Vaida in Roemenië.
Onze reis staat gepland van 13 t/m 22 juli.
Het dominees echtpaar Endre en Erszike, waar we inmiddels mailcontact mee hebben, zal ons ontvangen
en begeleiden in de werkzaamheden die we daar gaan doen.
We organiseren deze werkvakantie in samenwerking met stichting HOE (Hulp Oost Europa).
We hebben een enthousiaste groep van 16 jongeren die veel zin hebben om de handen uit de mouwen
gaan steken in Vaida.
Het is de bedoeling dat we klus-werkzaamheden gaan doen aan een diaconaal gebouw.
Er zal een Vakantie Bijbel Club georganiseerd worden voor de kinderen en misschien een sportdag.
En we zullen contact hebben met dorpsbewoners van onze eigen leeftijd maar ook met de oudere mensen.
Het projectgeld (klusmaterialen)dat we mee moeten nemen is € 2.500,- en de reis kost de jongeren € 500,per persoon .
Inmiddels hebben we al verschillen de acties gehouden waaronder, de kerstkaarten, de bingo, het valentijn
ontbijt, de bazaar en de Oud Hollandse spelletjesavond.
Zaterdag 30 mei staat nog een avond in Roemeense stijl gepland.
Het projectgeld hebben we met de acties inmiddels bij elkaar gespaard en nu sparen we door voor een
deel van het reisgeld.
We zijn dankbaar dat we een enthousiaste groep jongeren hebben die hun vrije tijd in een werkvakantie
willen steken.
We zijn dankbaar dat we acties mogen en kunnen organiseren om het project- en reisgeld bij elkaar te
sparen.
We zijn dankbaar dat de protestantse gemeente en de hervormde gemeente meeleven met onze
werkvakantie.
We zijn dankbaar voor het contact dat we hebben met het dominees echtpaar in Vaida.
God is er bij!
Voor vragen kunt u mailen naar: werkvakantiehazerswoude@gmail.com

