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Pastorale berichten en bereikbaarheid predikant 
Voor berichten over lief en leed in onze gemeente kunt u 
contact opnemen met onze predikant en/of met uw 
wijkouderling.  
Maandag overdag en donderdag is onze predikant vrij. 
Telefoon ds. Carla Melgers: 0172-589164 

E-mail: predikant@pghkorenaar.nl 

 

Zondag 2 Augustus 2020  
In deze dienst gaat voor Jeroen Baan uit Leiderdorp. 
Herman Verbree is organist en Wim Rademaker 
heeft kostersdienst.   
 

Collecten 2 augustus 
1e 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 en/of willen we toch samen in stand 
houden. 
 

2e inzameling van uw gaven is voor het 
onderhoudsfonds 
Een kerkgemeente moet onderhouden worden, dat 
geldt zeker voor de gebouwen.  Helpt u mee? 
 
Er zal geen oppas zijn in de vakantieweken. 
Omdat niemand heeft gereageerd op de vraag op te 
passen kunnen we geen oppas aanbieden. Mocht je 
alsnog een keer willen oppassen dan kan dit worden 
doorgegeven aan de scriba 

 
Bloemengroet 
 
De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet van ons allen naar Fia Pels , Torenstraat 15. We wensen 
haar sterkte met het herstel. Ze worden gebracht door Marian Zintel.  

 
OPROEP: In de zomermaanden willen we graag ook jonge gezinnen de gelegenheid geven naar de 

kerk te komen. We zoeken vrijwilligers die tijdens de dienst de kinderen willen opvangen. Dus geen 
kindernevendienst maar  een gezamenlijke oppas voor kinderen van 0 t/m plm. 11 jaar. Er zal gezorgd 
worden  /oor bezigheden voor de kinderen. Zondag 19 juli is Mieke de Haan bij deze oppas. 

 
 

Kopij inleveren/ insturen naar 
gemeentebrief@pghkorenaar.nl  
De kopij dient uiterlijk donderdag om 14:00 uur in ons bezit 
te zijn! 

 

Orde van Dienst Korenaar 
Zondag 2 augustus 2020 

Voorganger: dhr. Jeroen Baan (06-41870796) 
 

Orgelspel 
Lied voor de dienst:  lied 1005:1, 2, 4 en 5     
‘Zoekend naar licht’ 

(Youtube link: 
https://www.youtube.com/watch?v=OyFmbGwBPfk) 
Woord van welkom 
Stil gebed 
Intochtslied: lied 134 (gesproken)   
‘Psalm 134 Gij dienaars aan de Heer gewijd’ 
vers 1 (voorganger),  
vers 2 (gemeente),  
vers 3 (voorganger).  
Votum en Groet 
Kleine Gloria  (gesproken door gemeente) 
Kyriegebed  
Glorialied: Lied 868 (alle verzen) ‘Lof zij de 
Heer, de almachtige koning der ere’ 

(Youtubey link: 
https://www.youtube.com/watch?v=a90P2H9DSdg) 
Gebed van de zondag 
Inleidende woorden  
Kinderlied: ‘k Stel mijn vertrouwen  

(Youtube link: 
https://www.youtube.com/watch?v=lEb4yF9R0cU) 
Schriftlezing: Nehemia 9:14-20 (lector)   
Schriftlezing: Romeinen 8:31-39 (voorganger)  
Lied: Lied 130c (alle verzen) ‘Uit de diepten’ 

(Youtube link:: 
https://www.youtube.com/watch?v=oKuMX5rTVb8) 
Verkondiging 
Lied: Lied 902:1, 4,5 en 6 (gesproken)  AIs God de 
Heer maar voor mij’  
vers 1: voorganger / vers 4: gemeente / vers 5: 
voorganger / vers 6: gemeente  
Dankzegging en voorbeden    
Collecten         
Slotlied: lied 793 (alle verzen)‘Bron van liefde, licht en 
leven’ 

(Youtube: link: 
https://www.youtube.com/watch?v=R39KFzz2HzY) 
Zegen 
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Volgende week zondag 9 augustus:   

Ds. Carla Melgers gaat voor in deze dienst en Ed de Jong is koster. Ben Kramer bespeelt het orgel. De 
collecten zijn voor Diaconie en Onderhoudsfonds. 
 

Beste lezers, 
 
Ook 2 en 9  augustus wordt de kerkdienst in de Korenaar hervat met in achtneming van de richtlijnen en  
voorschriften van de overheid en het RIVM.  
Dit betekent onder andere: Werken met een reservering lijst U krijgt een plaats met nummer aangewezen. 
Dit is tevens handig om bij een mogelijke besmetting iedereen snel te bereiken. 
Voor het bijwonen van een kerkdienst is het noodzakelijk dat men zich vooraf telefonisch aanmeldt. Dit kan 
van donderdag t/m zaterdag van 19.00 uur tot 21.00 uur voor de dienst van de daarop volgende zondag!   
Het telefoonnummer voor aanmelding is: 06 45 46 98 78            
Kwetsbare mensen wordt geadviseerd de diensten via Kerkomroep.nl te volgen en tot nader order niet deel 
te nemen aan de vieringen in de Korenaar! 
 
U wordt verder op de hoogte gehouden via de weekbrief / kerkklanken/ gemeenteapp en Website  
Hartelijke groet, 
Coördinatie team 

Alternatief collecteren ook voor de maand Augustus 

In deze verwarrende tijden missen we elkaar. Gelukkig zijn er veel mogelijkheden om op creatieve wijze 
toch naar elkaar om te zien en samen kerk te zijn. Ook de collecten horen hierbij. Laten we onze creativiteit 
inzetten om collecteren in deze coronatijd mogelijk te maken. Zonder de collecten zijn onze creatieve 
kerkdiensten gemankeerd. De roeping om onze gave, ook in collecten, te delen met de 
geloofsgemeenschap en met medemensen in nood, is wezenlijk voor ons samen kerk-zijn. 
Wij vragen u om uw gift voor 5 weken in 1 keer over te maken aan : NL46RABO0325907102 ten name van 
de Protestantse Gemeente 
Dan zal het verdeeld worden over 10 collectes! 
Het gebruik van de collectebonnen is tot nader bericht te komen vervallen! 
Niet bij de boekhouder of Diaconie in de brievenbus doen.  

 
ontmoetingen 

in de tuin 

van de Korenaar 
Dinsdagochtenden in augustus van 10.00 tot 11.30 uur  

Iedereen van harte welkom! 
(in verband met de coronavoorschriften houden we 1,5 meter afstand tot elkaar) 

 
 

 
 

http://kerkomroep.nl/
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Legpuzzels. 
 
Zijn alle puzzels bij u/jou thuis al gemaakt maar nog zin  in een nieuwe uitdaging? 
Bel me en dan kom ik aan de deur (op afstand) met een puzzel die hopelijk nog niet is gemaakt door u/jou. 
Mieke den Haan, Telefoon 588737. 

 
Praktische hulp tijdens de coronacrisis 
 
Beste mensen, we zitten in een spannende tijd, waarin veel dingen wegvallen. 
De kerk, goede morgen, de ras eetgroep, en zo ook veel andere verenigingen. Ook moeten we zoveel 
mogelijk thuis blijven. Dat betekent weinig of geen bezoek van kinderen, familie en vrienden. 
Normale zaken worden voor sommigen onder ons erg lastig in deze periode. 
U kunt altijd contact opnemen, met uw diaconie, als u hulp nodig heeft, zoals bv. boodschappen doen. 
Aarzel niet, gewoon vragen.  
U kunt de volgende nummers bellen Marian Zintel 06-25496511, Meinte Vierstra 06- 23488964 
U kunt ook een mail sturen naar diaconie@pghkorenaar.nl  
Denkt u, nu u dit leest, ik wil ook wel helpen, dan kunt u zich opgeven!           
Uw diaconie 

 
Beste allemaal, 
We attenderen iedereen op onze website en Facebook. Daarop zijn informatie, actuele berichten en 
videoboodschappen te lezen die geregeld geplaatst worden. Via deze weg kunnen we op een andere 
manier de verbondenheid met elkaar vasthouden. En zie de aankondiging van de gemeente-app!!!! 

 
Gemeenteapp ‘’met de Korenaar verbonden’’ 

 
 
 
  
 
 
Als je op de hoogte wilt blijven in deze tijden van Corona, nodigen wij u en jou uit om je op te geven voor 
de nieuw in te richten Whatsappgroep: ‘met de Korenaar verbonden…’  
In deze Whatsappgroep zullen alleen de scriba en de predikant berichten kunnen plaatsen, zodat u niet 
overspoeld wordt met allerlei andere berichten. Zo kunnen zij snel informatie verstrekken en u / jou op 
de hoogte houden over allerlei zaken rondom de Korenaar. Zoals bv. een overlijden van een 
gemeentelid. Het is geregeld voorgekomen dat iemand overlijdt op donderdag, vrijdag of zaterdag. 
Deze informatie kan dan niet meer op de gemeentebrief geplaatst kan worden. En via deze app 
kunnen we u/jou direct op de hoogte brengen.  
 

Aanmelden kan door te appen naar de beheerder van deze gemeenteapp:  Gerard Wolvers:  
06-4044714. Of door hem uw mobiele nummer te mailen: wolvers27@gmail.com 
Hij zal jou vervolgens toevoegen aan deze groep. Mocht je willen reageren op één bericht, kan dat 1 op 1 
via hun persoonlijke appadres en natuurlijk ook telefonisch en per e-mail. 
We benadrukken nog eens dat het fijn zou zijn als zoveel mogelijk gemeenteleden zich aanmelden 
zodat we allemaal met de korenaar verbonden blijven. 
Hartelijke groeten van het moderamen: Meinte, Heleen, Christiaan en Carla 
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