Zo ging ik lange tiid.

Mijn Bang werd traEer.

ongekende vreugde.
En liefde.
Eeh ,ee van lieÍde.

Mijn stap
verloor aan zekerheid.
lk zeulde mijn kleed
als een last met mij mee.
Vrceger wist ik àlles.

Kiik, zet ik nu.

Dit ben ik.

Kwamen mensen
bÍ mli om Íaad.
Nu wht ik niets meer.

Soms zie ikverwarring
in de ogen van mensen,

somsafkeuring.
Maar mi.in schort draag ik niet meer'
lk schaam mij neÍ8ens voor.

Toen zag ik.lou,
ln le ogen zo'n liefde.
Je blik streelde
door lagèn kleren heeh

mÍn huid,
Hetwur laaide op.
De hltte liet mij Been keuslk wierp mÍn kleren
van mÍ aÍ.
Plots€lihg begreep ik
Wiens hand
mij al die tijd
had wlllen.aken.

KeÍkelijke stand
OveÍleden:
Op 22 januarl Mevr. M.vanVeen - van Elswijkvan Ruysdaelstraat 2 , 2391
cW Ha2ers!\,oude-dorp in de leeftijd van 92jaar
6edooDt:
Op 3 Íebruari 2019:

lk zac
Wie ik had af8eweerd.
lk prob€erde Je tranen
te drogen.

willem Peter, zoon van Jeffrey en shàron (astelein -van Randeraad,
Jan l"ievenslaan 17, 2391 GW Ha2erswoudeioÍp
Viktor gram Benjamin, zoon vah Rehé en Desiree van Haaren-de Jong,
Amandelgaardel0T, 3344R8 Hendrikldo-Ambacht

Nu raak Jij mij overal.

Onttrokken aan onze Eemeente:
Dhr. S. Veenstra, Sleutelbloem 16, 2391 ER Ha2erswoude-dorp
Mevr. A. van Puffelen - vaan Dorp, Burgemeester Warnaàrkade 1, 2391
AW HazeÍswoude-dorp
Dhr. S. Visser,luliana van stolberglaan 12,2391Ex Hazerswoude-dorp

Naakt sta ik voor Je
en Jij voor mij.

lk ben veilig
in Jouw omarming.

Wat ik voel
is licht en ruamte.

Gijs

lsraëlrels voor gemeenteleden van 25 maart tot 2 april
2020

FEESTPROGRAMMA 50 JAAR KOREÍIIAAR
zoals u heeft kunnen lezen in het februarlnummer van l(èrkklanken heeft
de kerkenraad beslotèn een feestelijk programma te organiseren ter
gelegenheid vàn het 50 jarig bestaan vaí on5 kerkgebouw de Korenaar.

lnÍniddels is de datum waaÍop dit feest ptaats zalvinden vastgesteld op
25 ienuàd 2020. Dit iswat laterdan in eerste instahtiè 8épland, maar
bleek om diverse redenen het beste uitte komen. Tot heden kregen wij
maar weinig rcactle op deoproep ideeën aan te dragen. Ook heeft zich
tot n0 toe nog niemand aan8emeld om dit Íeest mee te helpen
organlseren.

lsraélis bij uitstek hetland waar Bijbelse- en geloof§verhalen tol leven
komen.Je vindt er de bakeímatvan hetjodendom en het chdstendom.
oÍ we nu door de oude straten uan leÍuzalem lopen, in de Geboorteke*
zíjn, op de Olijfberg o, voor de KlaagmuuÍ staan: we eryaren hoe de
BÍbelsè verhalehtot opvandaa8één levend Seheel vormen. ln acht
dagen bezoeken we de belangrÍkste heilige plaatsen, zoalsJeruzalem en
Nàzareth. Ookzienwe het Sebied rondom het mesÍvan 6alilea, een
plaats waar Jezus vaak predikte en mensen 8enas, tegen\f,oordig een
geliefde pelgrimsplaats voor christenen van overde hele wereld. We
eryaren er de rusten de schoonheid van het landschap.
Tljdens deze reis komen we ook,n contact met de inwonelsvan het land
en de Jggdsqfllttle!. zo maken we bij dë (làagmuur een baÍ mitswa-

ceremorie mee: uodra een JoodsejonSen dertien jaar 15, wordt hii 'zoon
van hetBebod'(bar mitswa). ÏÍdens de viering leest hij voor de èeí§te
keer uit de Thora voot uraarna hii de zeEen ontvangt We rullen met
onver8etelijke herinneringen en talrijke verhalen terugkomen.
Heeft u, hebjÍ belangstelling voor dèze reis? Graag dooÍgeven aan d§
cada Melgers.

WiJ doen een beroep op een ieder die het leukvindt een
feestpÍogramma op poten te retten, dus mèld u aan voor het
oÍtanlsatiecoínité. De bedoelinS is om over niet alte lahge tijd bij elkaar
te komeh om het proghmma gestalte tè 8even. Een gtove schets van
activiteiten is alin het februarinummer van Ke*klanken teSeven zodat u
een idee heeft wat wij als keíkenraad voor ogen hebben' wlj doen hier
vooraleen bercep op de wdt jeugdiger gemeenteleden, haarvergeten
ook niet de ouderen: het moet een programma worden voorelkwat

wils!
Talm dus niet langerl Als u interes§e heeft , geef u dan op om adieÍ het
feest te or8àniseren. Kortom meld u aah bU het organisatiecomité. Wij
hopen meerreactieta krijgen dan tot nu toel
Namens de gehele kerkenraad, Willem M. de Beus, coödinator- f_
mailadres: dgb9!§!ggI!iDgl@E!0A!k94, telefoon: 0172 587372 oÍ 06

25055796.

Filmavond: l, Daniel Blake
Taartrecepten vooÍ de VeertigdatentÍd
VrÍdagavond 22 maart 2019 is de
3e filmavondvan dit seizoen in de
Korenaar. EÍ woÍdt een mooie,
inteÍes§ante film vertoont. Bijgaand een
aantalrecensies die in het kort de
stÍekkingvan defilm vertellen. De koffle
staat klaarvanaf 19,30 uu.. Het is altiid
een fijne en gezellige avond en U bent

Op 6 maart begint de Veertigdagentijd. Een vastenperiode die
eigenlijk46 dagen telt: de zondagen tellen nameli.ik niet mee.
Op zondag vieren we dat we een nieuw begin mogen maken.
Daarom vindt u op www.kerkinactie.nl/40daqentiid voor elke
zonda8 een wereld{s)recept voor een taart. Leuk voor bij de
kofÍie of thee, thuis of in de kerk.

weer hartelijk welkom.
Broh: nieuwsbrief Píot€íantse KerL 1a-02-2019

De sg-jarigè DanielSlake heeft bijna zíJn
hele leven als meubelmaker geweÍkt in het noordoosten van Engeland.
Na een ziekte hèeft hij voor hei eerst in zÍn leven hulp nodigvan de
staat. Hí kruist het ped van de alleenstaande moederKatie en haar twee
jonge kinderen, Daisyen Dylah. Xatie's énige kens om te ontsnappen àan

een hostelvoor daklozen, is dooreen flatte accepteren 450 km
verderop. Dàniel en Katie bevinden zich in niemandsland, tevangen in de
bureaucratische aompslomp van het hedendaagse Groot-Brittanhiè.
De 59-iarige timmeÍman Daniel(.lohns) heefteen zwak hart maarwil
toch graagwerken. Helaas we*en 2e hem bÍ het arbeadsbureau vooral
tegeh. Daniel wordt gek van hetjargon, decomputeB, en de
bevoogdende begeleiders. Simpel en direct sociaal-realistisch dramà van
het beproefde duo lGn loach (regle) eh PaulLaver§ (scenario). lets te
simpèlen direct soms, omdatBoed en slecht wel heèl dujdelijk worden
aÍgetekehd. Maar de mehseh in de íllm zijn levensechten de kwestie is
ur8ent. Vond ook dejury ih Cannes, die de film in 2016 de Gouden palm
(voor bestefilm vàn het Íestival)gaí

Zoalswe gewend 2ijn van de regissèur Ken Loach, neemt hU het op vooÍ
de gewone màn die stand rnoet houden in het hedendaögse Engeland.
Humor, warmte enwahhoop gaan hand in hand en maken ven "l, Daniel
Blake" een oprechte, emotionele en ulterst innemende Íilm.

\<Íh

Lezing Leo Fijen
Het is de Raad van Kerken Alphen aan den Riin gelukt om de
bekende presentator Leo Fijen naarAlphen aan den Riin te
laten komen. Leo is met name bekend door de
geloofsgesprekken op zondagmoÍgen en zijn pÍogramma over
belangrijkè kloosters. HU heeft ook diverse theologische boeken
geschreven. Zijn laatste boek heeft hí samen met de
Benedictijner monhik Anselm Griin geschreven en draagt de
titel 'ïoekomst zien in de kerk".
Zi.in lezing gaat over gemeenteopbouw en daarbí over nieuwe
inzichten 2oals in zijn laatst uitSegeven boek is beschreven. U
bentvan harte uitgenodigd deze bijeenkomst, tegen
vergoedin& op 18 maart bij te wonen. Het is van 20.00 uif tot
22,00 uur en wordtgehouden in het Wijkcentrum swaenswijlí
Jongkindt ConcinlGtraat 2b, Alphen aan den Rijn. Een unieke
mogelijkheíd om nader kennis te maken met Leo Fijen.

Mantelzorgers kunnen het niet alleèn, Aurelia helpt.

Aureli

\,llrwrllgéB Pol[rr]evo lormholo ?org

Steeds meer mensen kiézen ervoor om de laakte levensfase thuis oí in
een andere vertrouwde omgevingdoorte brengen. Juist met het einde
in zicht hebben stervende mensen behoefte aah dlerbaren om ziah heen.

Aurelia is een pla6tselijke kèrkelijke vÍijwilligèc organisatie, die
ondersteuning biedt aan ernsti& terminaal zieke mensen ih de
thuissituatie. ln een intake gesprek worden de situatie, wensen en
mo8elijkheden metde aieke en naaste door8esproken. Er wordt bekeken
opwelketijdeh de hulp van eeh vruwilligervan Aurèlia gelyenst is. Dat
kan ééa of meerdere dagdelen perweek zijn, rowel overda8 als in de
avond. De cliënt en/oÍÍamilie, kunhen bij ons ondersteunende zorg
aanvragen, Daarnaast hebben wij ook contactmet huisartsen en
thuiszorS.
Aan onze zorg zijn geen kosten verbonden. Wrj zUn zeven da8en per
week bereikbaar op tel. 06-511145726. KijkvooÍ meer inÍormatie op onze

website: www.vptzaurelia.nl
Als stervèn dichtbi.iis, kunnen wi.ier voor u

lijnl

