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Orde van dienst

Vandaag:
zondag 8 december 2013, 2e advent,
wordt de dienst geleid door ds. Marloes van Doorne. Organist is
Jos Qualm. Onze koster is Cok Rademaker. De kinderoppas wordt
verzorgd door Nicolien van Zanten en Lavinia Schipper. Daphne
Wanders en Martine Timmermans leden de kindernevendienst.
De 1e inzameling is voor PKN Pastoraat en de 2e voor het
onderhoudsfonds. Na de dienst bent u welkom bij de koffie in de
Dobber.
Bloemengroet:
De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet van ons allen
naar Mevr. J.P. v.d. Bosch-Grootendorst.

Thema: Rachab - toekomst veilig stellen
Zingen: Lied 433: 1, 3 en 4
Welkom en mededelingen
Intochtslied: Psalm 72: 1 en 2
Bemoediging en groet
de
Aansteken 2 adventskaars
Kyrie-gebed
Gebed bij de opening van de Schriften
Gesprek met de kinderen
Kinderlied: Kralenlied
Lezen: Matteüs 1: 1-5a
Lezen: Jozua 2
Zingen: Psalm 75: 1, 2 en 7
Uitleg en verkondiging
Orgelspel
Zingen: Wij turen in de toekomst
Gebeden
Collecte
Slotlied: Lied 422
Wegzending en zegen

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 8.45-9.15u of 16.30-17.00u.
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

Volgende week, zondag 15 december 2013, 3e advent,
vieren we samen het Heilig Avondmaal. Predikant is ds. Marloes van Doorne. Het orgel wordt bespeeld
door Herman Verbree. Onze koster is Hilbrand Zintel. De kinderoppas wordt verzorgd door Ellen en
Wouter Windhorst. Lydia Bol en Barbara van Rijthoven leiden de kindernevendienst. De inzamelingen zijn
voor Oikocredit en voor de kerk. De avondmaalscollecte is voor het straatpastoraat in Leiden. Na afloop is
er voor ieder koffie, thee of limonade in de Dobber.

En verder . . . . . . . . . . . :
Zangdienst Serious Request.
Net als voorgaande jaren wordt er door 3fm de actie ‘Serious Request’ gehouden. Dit jaar is het doel om
geld in te zamelen om kindersterfte door diarree in de derde wereld te helpen voorkomen. De Korenaar
wil zich eveneens voor dit doel inzetten door een speciale kerkdienst hieraan te wijden. Op zondag 22
december zal daarom een zangdienst worden gehouden, welke aanvangt om 15:30. Ds. Marloes van
Doorne zal deze dienst leiden en ingaan op de rol van religie in de popmuziek. Voor deze dienst willen we
tevens jouw hulp vragen! De zangdienst zal volledig gevuld worden met verzoekliederen. Heb jij een
favoriet lied, dat je eens wilt laten zingen, dan wordt je uitgenodigd om bij het uitgaan van de kerk de
aanwezige lijst te tekenen, of om dit lied per email aan predikant@pghkorenaar.nl te zenden. Voor het
laten zingen van een lied is het de bedoeling dat je een bedrag ter beschikking stelt, net als bij de actie op
de radio. Er is niets verplicht, maar de suggestie is €5,- of €10,- (mag natuurlijk altijd meer…) Dit bedrag
kun je tijdens de in de dienst gehouden collecte doneren. Het in deze dienst opgehaalde bedrag zal in zijn
geheel worden gedoneerd aan de ‘Serious Request’ actie.
Vriendelijke groet, Corné van Doorne namens de missionaire Cie.

