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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!
Pastorale berichten
Voor berichten over lief en leed in onze gemeente kunt u contact
opnemen met uw wijkouderling of met scriba Jan Luuk van Dijk
(Tel: 588793, Email: scriba@pghkorenaar.nl).

Vandaag, zondag 8 november 2015
wordt de dienst geleid door ds. T. Zoutman uit Bodegraven. Organist
is Jos Qualm. Wim Rademaker is onze koster. De kindernevendienst
wordt geleid door Lydia Bol en Niels van Zanten verzorgt de
kinderoppas. Na afloop van de dienst is er ruimte voor ontmoeting bij
de koffie in de hal en de Dobber.

Protestantse Gemeente Hazerswoude
8 november 2015
Volgnummer 1193

Orde van dienst
Lied vóór de dienst:
Lied 216: 1,2,3
Welkom en mededelingen
Intochtslied:
Psalm 84: 1,3
Stil gebed
Groet
Klein Gloria
Kyrie, met gezongen acclamatie:
Lied 367d
Gloria:
Lied 305:1,2,3
Zondagsgebed
Gesprek met de kinderen.
Lezen: Deuteronomium 6: 1 t/m 9
en Marcus 12: 28 t/m 34
Zingen
Lied 320: 1,2,3
Verkondiging
Zingen
Lied 320: 4,5
Dankzegging, voorbeden en
Onze Vader
Collecte
Slotlied
Psalm 103c: 1,2,5
Wegzending en zegen

De 1e inzameling van uw gaven is voor plaatselijk missionair
werk
Vakantie Bijbel week, paasbroodjes actie, een kraam op de
jaarmarkt.
Helpt u mee de plaatselijke missionaire activiteiten mogelijk te
maken en te houden?
De 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 bloemengroet gaat vandaag met een hartelijke groet en een blijk van medeleven van ons
naar: Marien en Marja Slappendel.

Pastoraat.
Bij Martijn van Berkel (Voorweg 33) is teelbalkanker ontdekt en is daar in de afgelopen periode al voor
behandeld. Na de laatste onderzoeken zijn de doktoren toch hoopvol. Martijn blijft onder strenge controle
maar het zijn spannende tijden voor hem en zijn familie, verdere uitslagen worden afgewacht.

Groet en dank
Vanuit Sassenheim krijgen jullie de hartelijke groeten van Hans. Hij mist alle dorpers enorm, daarom is hij
erg blij met alle bezoekjes en stápels kaarten. Hij is verbaasd dat de stroom kaarten maar niet stopt en hij
wil jullie daarvoor bedanken.
Nog even zijn huidige adres, we hopen dat jullie hem blijven verbazen!
Hans Dorsman, kamer 10, Bernardus, Hoofdstraat 82, 2171AV, Sassenheim
Familie Dorsman

Bedankt!
Heel hartelijk bedankt voor de bloemen, kaarten, en al die goede wensen die wij mochten ontvangen bij de
viering van ons 60 jarige huwelijksfeest.
Jitske en Nico de Gelder

De kerkenraad op stap
Ieder jaar organiseert de kerkenraad een bezinnings-/ontmoetingsdag. Een dag om elkaar op een andere
manier eens te spreken. Vanmiddag gaat de kerkenraad op stap met onze kerkelijk werker Joost de Bruijn.
Joost heeft gewerkt in het havenpastoraat en vandaag wordt daarom een bezoek gebracht aan de Mission
te Seafarers in Schiedam. Daar wordt iets verteld over het havenpastoraat en daarna nemen we deel aan
een koopvaardijdienst in de Pelgrimvaarderskerk in Delfshaven.

Volgende week: zondag 15 november 2015,
is onze voorganger ds. A. Moolenaar uit Lisse. Herman Verbree bespeelt het orgel. Koster is Kees de
Jong. De 1e inzameling is voor Kerk in Actie/diaconaat en de 2 e voor de kerk. Christiaan Knibbe leidt de
kindernevendienst en Marleen Gräper verzorgt de kinderoppas. Na de dienst staat er koffie, thee of
limonade voor u klaar in de Dobber of de hal.

En verder
De diaconie is op zoek naar een paar mensen die op vrijdag of zaterdag de gemeentebrief en liturgie bij
een twintigtal gemeenteleden willen bezorgen.
Heeft u een half uur tijd (over) en wilt u graag een rondje fietsen?
Spreek dan na de dienst één van de diakenen even aan.
Of bel met Marian Zintel (588615) of Anneke de Jong (589333)

Catechese
Als in het rooster vermeld is er op dinsdag 10 november geen catechese. Ook op dinsdag 1 december
vindt er geen catechese plaats. De laatste catechese van 2015 zal plaatsvinden op dinsdag 15 december.
Joost de Bruijn

OOSTERSE / NEDERLANDSE MAALTIJD TBV MYANMAR.
Dat wordt net als vorig jaar weer smullen 😋😜👍🍴🍵🍷🍲!
Op zondag 22 november as vanaf 17.00 uur is er een maaltijd t.b.v. Myanmar (voormalig Birma), gehouden
in de Korenaar.
Kosten € 12,50 p.p. Opbrengst geheel voor Myanmar.
Iedereen van harte welkom.
Graag opgeven voor 15-11-2015 bij Bjorna Wanders emailadres bjorna_maud@msn.com of bij Tieke van
Zanten emailadres tieke57@hotmail.com.
Geld evt. van te voren over maken op de bankrekening van de Miss. Commissie nummer
NL51RABO0325908370 t.n.v. penningmeester Miss. Comm. Prot. Gem. t.b.v. Myanmar.
Tijdens deze maaltijd wordt er info verstrekt over de projecten die wij ondersteunen.
Deze maaltijd wordt georganiseerd door de Missionaire commissie.
WIJ HOPEN OP UW KOMST!
Namens de M.C.
Bjorna Wanders en Tieke van Zanten

Projectkoor
Voor de Kerstzangavond (woensdag 9 december as.) wordt een projectkoor gevormd vanuit de 3 kerken.
Het projectkoor staat onder leiding van Leon van Veen. De data, waarop gerepeteerd wordt, zijn: vrijdag 20
november, 27 november en 4 december. Er wordt geoefend van 19.00-20.00h. Wij zijn op zoek naar ca. 10
personen van alle leeftijden. Laat het ons even weten of je mee wilt zingen via: email b.kalisvaart@ziggo.nl
of tel. 0172 587434 of spreek ons na de dienst even aan.
Ben en Carla Kalisvaart

