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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 onze predikant en/ of met uw wijkouderling. Het beste is de predikant
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. Woensdag is haar vrije dag.
Tel.: 589164, Email predikant@pghkorenaar.nl

Vandaag, zondag 7 december 2014,
is het tweede Advent. Deze dienst wordt geleid door Ds. Marloes van
Doorne. Organist is Piet Boon en Aad van Zanten is de koster.
De kindernevendienst wordt geleid door Sharitsa Obispo en Daphne
Kalisvaart. Nicoline van Zanten en Celine van Rijthoven passen op de
kleine kinderen. Na de dienst bent u van harte uitgenodigd bij de koffie,
thee en limonade in de Dobber en de hal.
e

1 inzameling van uw gaven is voor PKN pastoraat
Pastoraat vindt plaats waar mensen aandacht geven aan
elkaar. Dit gebeurt middels gezamenlijke activiteiten.
Voor toerusting organiseert de PKN een pastorale dag en
ontwikkelt ondersteunend materiaal.

Protestantse Gemeente Hazerswoude
7 december 2014
Volgnummer 1145

Orde van dienst
Thema: Luister!
Zingen:
Lied 442
Welkom en mededelingen
Intochtslied: Psalm 80: 1 en 7
Bemoediging en Groet
e
Aansteken 2 adventskaars
Verootmoediging genadeverkondiging
Zingen:
Lied 286: 1 en 2
Gesprek met de kinderen
Zingen:
Projectlied
Lezen:
Jesaja 40: 1-11
Zingen:
Lied 158a: 1 en 2
Lezen:
Johannes 1: 19-28
Zingen:
Lied 158a: 3
Uitleg en verkondiging
Muzikaal intermezzo
Gebeden
Collecten
Slotlied:
Lied 444: 1, 2 en 4
Wegzending en zegen

e

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

Gelegenheidskoor van start
Het gelegenheidskoor, dat tijdens de gezamenlijke Kerstnachtviering op 24 december a.s. een aantal liederen mag
zingen, gaat echt van start. De planning is om op zondagen 7, 14 en 21 december na de morgendiensten vanaf 11.30
uur te repeteren. De liederen zijn al uitgekozen. Wij zingen eenvoudige Nederlands- en Engelstalige liederen. Er zijn al
ca. 25-30 aanmeldingen, je staat dus niet alleen! Midden-Inn’ers kunnen zich op zondag 7 december a.s. nog bij ons
aansluiten. Ook kun je mij vandaag na de dienst nog even aanspreken of een email sturen
naar benkalisvaart@cs.com.
Ben Kalisvaart
Kerstpakketten actie
Beste gemeente leden, zoals u inmiddels al weet zijn wij weer druk bezig met de traditionele kerstpakketten actie van
de gezamelijke kerken.
Vandaag, zondag 7 december, worden voor de tweede en laatste maal de bekende bonnetjes weer uitgedeeld. Het
werkt als volgt: voor en na de kerkdienst kunt u een aantal bonnetjes ophalen met losse boodschappen, al de
bonnetjes samen vormen complete pakketten. De pakketten gaan naar inwoners van Hazerswoude. De
boodschappen kunnen t/m woensdag 17/12 ingeleverd worden in de Korenaar. Op donderdag avond 18/12 worden de
pakketten ingepakt en daar kunnen wij altijd extra hulp bij gebruiken, heeft u tijd geef u dan op.
Weet U iemand die dit jaar wel een steuntje in de rug kan gebruiken? Geef dan naam en adres door o.v.v.
diaconie-kerstpakket. Nadere informatie vindt u ook in Kerkklanken.
Neemt u de laatste bonnetjes mee?
Namens de diaconie, alvast hartelijk dank.
Alfred Hoogendoorn, 0172-586055 a.a.hoogendoorn@hetnet.nl
Johan Langelaar, 071-3413401 johan-lisette@kpnplanet.nl

Bloemengroet:
De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet van ons allen naar: Mevr. N. Slootweg-van Aalst in de Driehof

Pastoraat
Pastoraat
Mw. Elze Brouwer-van der Plas is geopereerd aan haar knie. Ze heeft een paar dagen in het ziekenhuis gelegen, maar
is nu thuis om verder te herstellen en te revalideren. De operatie is goed gegaan. We hopen met haar dat ze hierdoor
veel minder pijn zal hebben.
Hazerswoude-Dorp
Bedankt!
Het was even schrikken, maar het is gelukkig allemaal meegevallen.
Nu nog aansterken en dat kost tijd.
Hierbij wil ik jullie allen bedanken voor de kaartjes en reacties die ik mocht ontvangen.
Met hartelijke groet,
J de Ruiter - Potze.

Deze week
Zingen op weg naar kerst
Op woensdag 10 december a.s. aanvang 19.30 tot ongeveer 20.30 uur in de H.H Engelbewaarderskerk.
Het koor “ Young Voices “ en Soliste Marije Kerkvliet werken hieraan mee.
De gezamenlijke kerken organiseren deze bijzondere zangavond.
Met elkaar zingen in deze donkere dagen voor kerst over Hoop en Verwachting, over het Licht dat geboren wordt voor
de wereld.
U/jij bent hierbij van harte uitgenodigd!

Volgende week, zondag 14 december 2014,
is het derde Advent. Onze voorganger is Ds. J. Pennewaard uit Alphen aan den Rijn. Organist is dan Jos Qualm en
Hilbrand Zintel is koster. De kindernevendienst staat volgende week onder leiding van Lydia Bol en Barbera van
Rijthoven. Lavinia Schipper en Suzanne van der Haven verzorgen dan de kinderoppas. De inzamelingen zijn voor
Amref Flying Docters en de Kerk. Na de dienst bent u weer van harte uitgenodigd bij de koffie in de Dobber.

En verder . . . . . . . . . . . :
Advent 2014
Het is Advent. We leven toe naar het Kerstfeest, de geboorte van het Licht in de wereld. Met de kinderen volgen we dit
jaar het project ‘Er bloeit iets op!’ Mensen kunnen opbloeien als er naar ze geluisterd wordt en als er gewerkt wordt aan
mogelijkheden om het leven tot een feest te maken. In het donker van eerste advent werden we er op attent gemaakt
dat er hoop is in de vorm van een bloemknop. Op de adventszondagen gaan we deze bloemknop blad voor blad
openen.
Oefenen in Verwondering
De gezamenlijke kerstnachtviering staat in het teken van ‘verwondering’. Het beroemde kerstlied ‘Komt, verwondert u
hier, mensen’ roept ons op om ons te verwonderen om een klein kind in wiens eenvoud en aardse allure de hemel zich
opent. Een werkelijkheid die voor ons waar en tegelijkertijd niet te vatten is. We kunnen ons er eigenlijk alleen over
verwonderen. In deze adventstijd willen we ons oefenen in verwonderen. Verwondering is een bijzondere manier van
kijken, want alles kan verwondering oproepen, hoe gewoon en vanzelfsprekend dingen ook zijn. Het is aandachtig
kijken en luisteren naar wat om ons heen verschijnt en gebeurt. Door verstilde en bewuste aandacht voor de
werkelijkheid kan het gebeuren dat je dingen ontdekt die groter zijn dan je eigen verstand. We willen aan jullie vragen
om een foto te maken van iets wat verwondering bij je oproept. Dat kan bijvoorbeeld iets zijn uit de natuur, de krant of
uit je directe omgeving. Deze foto’s willen we laten zien tijdens de gezamenlijke kerstnachtviering. Foto’s kunnen, t/m
21 december, opgestuurd worden naar predikant@pghkorenaar.nl.
Adventswandeling
zaterdag 20 december - 10.00 tot ongeveer 13.00 uur
opgave: vóór 17 december bij predikant@pghkorenaar.nl of 589164
Wandelen is een bijzondere manier van voortbewegen. Het tempo is langzaam en het brengt je terug van je hoofd naar
je lijf, naar het hier en nu. Zodat er meer ruimte ontstaat in je hoofd voor verwondering over Gods schepping. We
maken een winterse wandeling door de mooie natuur in onze omgeving. Onderweg zijn we stil, we lezen een tekst, een
gedicht of een lied en raken met elkaar in gesprek.
We starten om 10.00 uur bij de Regenboog. Rond 12.00 uur zijn we terug en eten we ter afsluiting een kop erwtensoep.
Kerststallen gezocht
Aanstaande vrijdagavond, 12 december, organiseert de MICO een kerstwandeling in ons dorp. Als kerk openen we
graag onze deuren. Het idee is dat we in de hal kerststallen laten zien. We hebben de beschikking over een paar
bijzondere exemplaren, maar misschien heeft u er thuis ook wel één die we die avond mogen tentoonstellen.
Graag aanmelden bij Nico van den Bosch of missionaire.arbeid@pghkorenaar.nl

Kaarsenactie 2014
Ook dit jaar krijgen alle bewoners van Hazerswoude-Dorp een kerstgroet van de drie kerken. We zijn weer op zoek
naar mensen die een paar kaarten en kaarsen willen bezorgen bij dorpsgenoten. Enno Knibbe zal vandaag na afloop
van de kerkdienst klaar staan om jullie deelname te noteren. Voor die tijd kan je je natuurlijk ook al opgeven via
missionaire.arbeid@pghkorenaar.nl.
Kruidnoten
De kruidnoten die in samenwerking met de diaconie van de Hervormde Gemeente zijn verkocht
hebben het mooie bedrag opgebracht van € 375. De opbrengst gaat naar de stichting ZOA, deze stichting zet zich in
voor voedselhulp, schoon drinkwater en onderwijs in Afrika, Azië en het Midden- Oosten.
Allen die hieraan hebben meegewerkt : Hartelijk Dank.
Schoenendoosactie
De schoenendoos actie was ook dit jaar weer een groot succes in totaal werden er 125 dozen gevuld die (met nog wat
artikelen die over waren) naar Afrika zijn verscheept en waar vele kinderen er daar gelukkig mee zijn. Allen die de
artikelen meebrachten naar de kerk en diegenen die de verpakking en verzending naar het inzamelpunt
hebben verzorgd: Hartelijk Dank.
Gourmetbonnen
Het was al enkele jaren de gewoonte dat er bij de plaatselijke C 1000 gespaard kon worden voor
boodschappen pakketten, velen hebben deze pakketten bij de diaconie ingeleverd waarna wij ze
bij de voedselbank afleverden.
Dit jaar is er bij de C1000 weer een actie, nu krijgt u bij een besteding van € 15 een gourmetbon.
De diaconieën van de Hervormde Gemeente, de H.H. Engelbewaarders en de Protestantse Gemeente
hebben besloten, om aan hen die de bonnen niet gebruiken te vragen deze bij de kerk in te leveren.
Op de steen in de hal is een doos geplaatst waarin u ze kunt deponeren. De diaconieën hopen zo een groot aantal
gourmet schotels bijeen te krijgen die wij dan aan de voedselbank schenken.
Mogen wij ook bij deze actie weer op uw medewerking rekenen?
De drie gezamenlijke diaconieën.
Mosselavond
Op zaterdag 29 november is de mosselavond voor de midden-inn groep gehouden. Zoals altijd was het weer erg
gezellig en werd er royaal gesmuld. De netto opbrengst voor het onderhoud van de kerk bedroeg € 305,=.
Op zaterdag 31 januari a.s. hopen we weer een mosselavond te organiseren. Iedereen is van harte welkom. De kosten
bedragen dan ook € 27,50. U moet zich wel tijdig opgeven bij Wim Vreeke, want vol=vol. Zijn telefoonnummer is
589568.
De RAS-eetgroep
Project 2014
In oktober van dit jaar was het al weer 10 jaar geleden, dat Rita, Annie en Suus gestart zijn met de RAS-eetgroep.
Iedere laatste vrijdagavond van de maand kan men genieten van een drie-gangen maaltijd. Het is nog steeds een
groot succes. De netto opbrengst wordt bestemd voor een goed doel, maar ieder jaar is dat voor een andere
bestemming. Het uitgangspunt is, dat er niets aan de strijkstok mag blijven hangen en dat er iemand uit onze
gemeente direct of indirect bij is betrokken.
Dit jaar hebben we gekozen voor het Jantien Aidsproject in Gambia, dat is opgezet door Janny Kopan-Vierstra, de zus
van ons gemeentelid Meinte Vierstra. Vrijdagavond 28 november was Janny persoonlijk aanwezig en nadat zij ons
verteld had over alle activiteiten in Gambia, was het voor alle aanwezigen duidelijk, dat dit project een zeer goede
keuze is. Omdat de laatste vrijdag dit jaar op 2e Kerstdag valt, vond er dit jaar slechts 11 keer een samenzijn plaats.
Desondanks kon er aan Janny voor haar project een cheque worden aangeboden van € 2.250,=, die uiteraard
dankbaar werd aangenomen.
De RAS-eetgroep

