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Orde van dienst
Vandaag: zondag 29 september 2013,
is de laatste zondag van de maand en dus een Midden-Inn dienst.
Voorganger is ds. Marloes van Doorne. Het orgel wordt bespeeld
door Corné van Doorne. Cok Rademaker is onze koster. De
oppasdienst wordt verzorgd door Astrid de Ruiter en Wouter
Windhorst. De kindernevendienst staat onder leiding van Lydia Bol
en Martine Timmermans. De 1e inzameling is voor de diaconie en
de 2e voor de kerk. Na de dienst bent u welkom bij de koffie in de
Dobber.
… Pastoraat
Bloemengroet:
De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet van ons allen
naar Mw.Elze Brouwer
Mw. Elze Brouwer is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. Ze zal
thuis de komende weken moeten revalideren.

Thema: Zingen met hart en ziel
Cantorij: Morning has broken
Zingen: Lied 868: 1
Welkom en mededelingen
Intochtslied: Psalm 150a
Bemoediging en groet
Klein Gloria
Verootmoediging
Tien Woorden
Loflied: Lied 883
Lezen: Psalm 98
Zingen: Psalm 98: 1 en 3
Uitleg en verkondiging
Cantorij: Een volk met een verhaal
Zingen: Lied 872
Gebeden
Onze Vader: Lied 1006
Collecte
Slotlied: Lied 416
Wegzending en zegen
Amen: Lied 872

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

Deze week
: Langste eettafel van Nederland
dinsdag 1 oktober - 9.30-11.00u in de Grote Zaal
In de Week tegen de Eenzaamheid doet Goedemorgen-koffie mee met de actie ‘de Langste Eettafel van
Nederland’. U bent van harte welkom om mee te doen. Wij bieden u op dinsdag 1 oktober een lekker
ontbijt aan en een gezellige ochtend. Het ontbijt wordt vanaf 9.30u geserveerd in de Korenaar
Vorig jaar waren er 20.000 deelnemers, nu gaan we voor 25.000 deelnemers Dat is een eettafel van maar
liefst 12,5 kilometer
. Eten met de dominee
donderdag 3 oktober - 17.30 tot 19.00u in de pastorie
Op het menu staat een lekkere maaltijd en een goed gesprek.
Zit jij in klas 1 t/m 4 van de middelbare school en vind je het boeiend om te praten over het leven, het
geloof en alles wat daarbij komt kijken, eet dan mee. De tafel is elke eerste donderdag van de maand
gedekt.
ds. Marloes van Doorne
Volgende week, zondag 6 oktober 2013,
is een doopdienst. Het is ook Israelzondag. De dienst wordt geleid door ds. Marloes van Doorne. Organist
is Herman Verbree. Hilbrand Zintel is onze koster. Suus Vreeke en Suzanne van der Haven zorgen voor
de kinderoppas. Daphne Wanders en Barbara van Rijthoven leiden de kindernevendienst. De
inzamelingen zijn voor PKN/Israelzondag en voor de diaconie. Na afloop is er ruimte voor ontmoeting bij
de koffie in de Dobber
. Heilige Doop
De heilige doop is aangevraagd door Ron en Suzanne Marijnissen-Rademaker, voor hun dochter Julia en
door René en Désiree van Haaren-de Jong, voor hun dochter Cato.
De doop zal volgende week zondag, 6 oktober plaatsvinden. We wensen de ouders een goede
voorbereiding toe.

Fam. Marijnissen
Fam. van Haaren
En verder . . . . . . . . . . . :
KERKOMROEP SIGNAAL HAZERSWOUDE DORP 1988 – 2013
25 JAAR EEN VASTE WAARDE VOOR ONZE LUISTERAARS!
Alle luisteraars en belangstellenden van Kerkomroep Signaal,
Op 6 oktober 1988 was de eerste uitzending van Kerkomroep Signaal een feit. Met het gehele team werd
een uitzending verzorgd en even dachten wij dat het iedere week een complete teamprestatie moest zijn.
Al snel gingen we naar presentatie duo’s en een persoon voor de techniek. We kregen dankzij onze eigen
mensen jarenlang een frietkraam met alle spullen erin en deze ging jarenlang mee, totdat deze letterlijk
door de voegen ging. De tijd is voorbij gevlogen.
Dit jaar vieren wij dus ons 25 jarig jubileum en daar willen wij niet geruisloos aan voorbij gaan.
Op donderdag 3 oktober 2013 houden wij van 19.30 uur tot 20.45 uur onze jubileum uitzending. We
maken daar een open uitzending van, waar belangstellenden welkom zijn een kijkje te komen nemen.
Voor deze jubileumuitzending ontvangen wij graag zoveel mogelijk aanvragen, zodat we er een
gedenkwaardig uur van kunnen maken. Vergeet u daarom de rode bussen in de Korenaar of Driehof niet!
Of gewoon even bellen donderdagavond vanaf 19 uur naar de Korenaar.
Namens het team van ‘Signaal”
Hans Démoed (Voorzitter)
Dode Zee-rollen in Assen
Zaterdag 26 oktober 2013
Kosten: max. €35,00!!! (incl. treinreis, entree museum, inleiding tentoonstelling en lunch)
Opgave: t/m 6 oktober 2013
zie voor meer informatie Kerkklanken of de website.
Basiscursus Geloven
Deelnemers kunnen in 8 ontmoetingen kennismaken met de christelijke geloofstraditie. Voor mensen die
al met deze traditie vertrouwd zijn, kan de cursus een vernieuwing en verdieping betekenen.
De ontmoeting staat centraal: met elkaar en met God. Zo ontstaat er ruimte voor de deelnemers om tot
eigen geloofskeuzes te komen. Om te groeien naar een eigen gelovige identiteit. Bijbelverhalen spelen
een belangrijke rol in de cursusbijeenkomsten. Bijzondere verhalen over gewone mensen en hun
bijzondere ontmoeting met God. Verhalen van lang geleden, maar nog altijd actueel. Verhalen waarin het
gaat over vragen als: Wie is God? En wat is mijn rol als mens op aarde?
We komen 8 woensdagavonden bij elkaar, van 18.00 tot 21.00u. We beginnen elke avond met een warme
maaltijd. Als je wel mee wilt doen, maar je kan niet op woensdagavond, laat het dan even weten. Opgave
voor 20 oktober bij ds. Marloes van Doorne: 589164 of predikant@pghkorenaar.nl
Belijdeniscatechisatie
zondag 27 oktober - na de kerkdienst in de pastorie
Wie is God? Wat hebben mensen met God te maken? Al eeuwenlang stellen mensen deze vragen. Een
pasklaar antwoord geven is moeilijk. Dat is ook niet de bedoeling van deze gesprekskring. We stellen de
vragen niet om het laatste woord te spreken, maar om er met elkaar over te praten, om samen op zoek te
gaan naar mogelijke antwoorden. Doe je mee?
Aansluitend op deze gesprekskring is het mogelijk belijdenis van het geloof af te leggen. Dit is in principe
mogelijk op Pinksterzondag (8 juni 2013) Vanaf november komen we 2x in de maand bij elkaar. Elke
bijeenkomst duurt ca. 1 ½ uur. De data worden in onderling overleg afgesproken. De eerste keer is op
zondag 27 oktober na de kerkdienst in de pastorie.
Ben je geïnteresseerd, maar kan je 27 oktober niet, laat het even weten: predikant@pghkorenaar.nl.
…Tweedehands speelgoed
Zoals u weet is er op 5 oktober weer een braderie in onze kerk.
De verkoop van tweedehands speelgoed zorgt ook altijd voor een leuk bedrag bij de totale opbrengst.
Heeft u speelgoed wat compleet is en in goede staat, wilt u het kwijt, dan zijn wij er blij mee. U kunt het
op vrijdag 4 oktober brengen in de Korenaar. Bent u niet in staat het te brengen, dan willen we het ook bij
u komen ophalen.
Kan het echt niet tot 4 oktober wachten, dan kunt u het brengen bij het onderstaande adres.
We hopen dat we weer een leuk gevulde "winkel" mogen hebben op 5 oktober.
Alvast bedankt! Jolanda van Zanten tel.587272,Marian Zintel, Eikenlaan 28 tel.588615

