GEMEENTEBRIEF
Kopij inleveren/ insturen naar gemeentebrief@pghkorenaar.nl
De kopij dient uiterlijk donderdag om 14:00 uur in ons bezit 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 8.45-9.15u
of 16.30-17.00u. 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 9 oktober 2014,
wordt de dienst geleid door Ds. M. Den Braber uit Bleiswijk.
Onze organist is Piet Boon. Cok Rademaker is vandaag koster.
De kindernevendienst staat onder leiding van Manon de Jong en
Barbera van Rijthoven. Bjorna Wanders en Lisette Langelaar
verzorgen de kinderoppas. Na afloop van deze dienst bent u van
harte uitgenodigd bij de koffie, thee en limonade in de Dobber
en de hal.
1e inzameling van uw gaven is voor het Logeerhuis “de buren”

Protestantse Gemeente Hazerswoude
9 november 2014
Volgnummer 1141

Orde van dienst
Thema: Muziek !
Zingen voor de dienst; Lied 216: 1 en 3
Welkom en mededelingen
Intochtslied; Lied 78: 1 en 2
Stil gebed
Groet
Kyriegebed
Glorialied; Lied 303: 1 en 3
Gebed bij de opening van de schriften
Gesprek met de kinderen
Kinderlied; ELB 422: 1 en 2
Kinderen gaan naar de nevendienst
Lezen; 1 Samuёl 16: 14-23
Zingen; Lied 78: 25
Uitleg en verkondiging
Stilte
Zingen; Lied 150: 1 en 2
Kinderen komen terug
Gebeden afgesloten met gezongen
Onze Vader, Lied 1006
Collecte
Slotlied; 655: 1, 2 en 3
Zegen
Zingen: Amen

In Logeerhuis De Buren kunnen mensen terecht om te herstellen na ziekte en/of opname in een
ziekenhuis, wanneer zij niet kunnen terugvallen op een eigen netwerk, en ook nog niet helemaal
zelfstandig kunnen wonen.
2e inzameling van uw gaven is voor de Missionaire commissie
De missionaire commissie richt zich op de rand- en buitenkerkelijken met nieuwe initiatieven die de
Korenaar meer plaatsen in de Dorpssamenleving.

Bloemengroet:
De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet en bemoediging van ons allen naar, Marien en Marja
Slappendel

Pastoraat:
Mw. N. Slootweg-van Aalst is gevallen en heeft haar heup gebroken. Ze is afgelopen dinsdag geopereerd
en verblijft nu in het ziekenhuis.
Rijnlandziekenhuis, A4, kmr 66, Postbus 2350 CC Leiderdorp

Vakantie
Van donderdag 6 t/m dinsdag 11 november zijn wij op vakantie. In dringende gevallen kunt u contact
opnemen met uw wijkouderling of met onze scriba Erick Westerman, tel 501610.
Hartelijke groet, ds. Marloes van Doorne

Deze week:
Avondmaalsviering in Driehof
donderdag 13 november - 15.00u in de ruimte dagopvang beneden in zorgcentrum Driehof
Voor de bewoners van de Driehof en voor iedereen die de normale kerkdiensten niet kunnen bijwonen
wordt de mogelijkheid geboden om in de Driehof het Heilig Avondmaal te vieren. Voorganger is ds. W.G.
van den Top
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Volgende week:
zondag 16 november 2014
vieren we Heilig Avondmaal en zal de kerkdienst geleid worden door Ds. Marloes van Doorne. Organist is
dan Corné van Doorne en Hilbrand Zintel is koster. De kindernevendienst staat volgende week onder
leiding van Lydia Bol en Christiaan Knibbe. Suzanne Marijnissen en Yvonne van Zanten verzorgen dan de
kinderoppas. De Avondmaalscollecte is bestemd voor Open Doors en de reguliere inzamelingen zijn voor
Kerk in Aktie Binnenlands Diaconaat en de Kerk. Ook na deze dienst bent u weer uitgenodigd bij de koffie
in de Dobber.

En verder:
Oproep deelname gelegenheidskoor Kerstnachtviering
Tijdens de Kerstnachtviering op 24 december as. wordt er door een gelegenheidskoor een aantal
kerstliederen gezongen. Het koor bestaat uit leden van de Hervormde gemeente en PGH De Korenaar. Wij
zoeken daarom deelnemers uit onze gemeente die v.w.b. leeftijd in de ‘Midden-Inn’-groep vallen (paar
jaartjes meer of minder mag ook). De te zingen liederen zijn eenvoudige ‘up-tempo’ kerstliederen. Je hoeft
daarvoor dus geen super zangtalent te zijn! Er zal niet vaker dan driemaal gerepeteerd worden. Naast
lekker zingen heeft deelname ook nog een ander voordeel, je bent verzekerd van een zitplaats tijdens de
veelal drukke viering. Spreek mij aan, bel (0172 587434) of stuur een e-mailtje naar benkalisvaart@cs.com.
Ben Kalisvaart

Vooraankondiging afscheidsdienst Ds. Marloes van Doorne
De kerkenraad heeft de afscheidsdienst voor Ds. Marloes van Doorne gepland op 28 december a.s.
Aanvang: 15.00 uur. De ochtenddienst komt op deze zondag te vervallen. Na afloop van deze dienst kunt u
onder het genot van een hapje en een drankje afscheid nemen van Ds. Marloes van Doorne en haar gezin.
Iedereen is van harte welkom; dus houd deze datum vrij in uw agenda! Nadere informatie volgt.
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