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 11 oktober 2015,
is onze voorganger ds. E.C. Rooseboom uit Drachten. Jos Qualm
is onze organist. Koster is Wim Rademaker. Sharitsa Obispo leidt
de kindernevendienst en Francien van Zanten verzorgt de
kinderoppas. Na afloop is er gelegenheid kennis te maken met ds.
Carla Melgers bij de koffie in de grote zaal.
De 1e inzameling is voor stichting Angelman syndroom.
Deze stichting stelt zich tot taak om informatie e verschaffen over
dit syndroom aan ouders, artsen en andere hulpverleners. Tevens
is het bevorderen van oudercontacten een belangrijk doel, evenals
het bevorderen van (medisch onderzoek. Helpt u mee?
De 2e inzameling van uw gaven is voor de kerk

De kerk is vanouds een ontmoetingsplaats voor jong en oud, om
elkaar en vooral God te ontmoeten. Een plek van samenkomst,
van gebed en bezinning.
Dat moeten we toch samen in stand houden.

Protestantse Gemeente Hazerswoude
11 oktober 2015
Volgnummer 1189

Orde van dienst
Lied voor de dienst: 712 1 t/m 4
Welkom en mededelingen
Intochtslied:
Psalm 62 1 en 5
Stil gebed
Drempelgebed
Kyrie en Glorialied: 274 1 t/m 3
Wetslezing: 10 woorden van leven
(alternatief)
10 woorden lied:
310 1 t/m 5
Gebed bij de opening van de
schriften/gebed van de zondag
Gesprek met de kinderen
Kinderlied: Wij gaan voor even uit
elkaar
Schriftlezing: Mattheus 14: 22-36
Zingen:
lied 835 1 en 2
Schriftlezing: Romeinen 13: 8-10
Zingen
lied: 793 1 en 2
(melodie wat de toekomst brenge
moge)
Preek: “Wie kan over water lopen?”
Zingen
lied: 858 1 en 2
Wat is geloven? (een alternatieve
geloofsbelijdenis)
Dankzegging en voorbeden, stil
gebed en gezamenlijke Onze Vader.
Collecten
Slotlied: 794 1 (melodie psalm 121)
Zegen en heenzending

Beroepingswerk
Na het beroep dat is uitgebracht op ds. Melgers (haar voorletters zijn C.C.A en niet C.C.E, zoals eerder
foutief vermeld), zijn er diverse gesprekken geweest. Afgelopen zaterdag was zij met haar man te gast op
de braderie/veiling en velen hebben haar daar ontmoet.
Vanochtend zal ds. Melgers met haar man de kerkdienst hier in de Korenaar bijwonen. Na de dienst,
tijdens het koffiedrinken, zal zij zich voorstellen aan de gemeenteleden en dan is er gelegenheid om een
praatje met elkaar te maken.

Bloemengroet:
De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet en een blijk van medeleven van ons allen naar,
Atie en Flip de Gelder, Dorpsstraat 213b

Volgende week: zondag 18 oktober 2015,
wordt de dienst geleid door ds. T. Woltinge uit Amersfoort. Organist is dan Piet Boon. Aad van Zanten is de
koster. De 1e inzameling is voor het Nederlands Bijbel Genootschap en de 2e voor de diaconie. De
kindernevendienst wordt geleid door Nicolien van Zanten en Yvonne van Zanten verzorgt de kinderoppas.
Na de dienst is er ruimte voor ontmoeting bij de koffie in de hal en in de Dobber.

