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Van de predikant: vol vertrouwen de toekomst in 

 
We zijn alweer ruim in 2021. Ik las in de media diverse bespiegelingen voor dit nieuwe 
jaar. Zowel terugblikkend naar 2010 als vooruitblikkend naar 2030 en 40.  
 
Wat deed u 10 jaar geleden? En wat is er in de tussentijd veranderd? En hoe kijkt u naar 
de komende 10 of wellicht wel 20 jaar? In het Friesch Dagblad stond een serie over hoe 
de kerk (PKN) in 2040 er uit ziet. Diverse prominente kerkbestuurders werden gevraagd 
naar hun toekomstbeeld. Enerzijds ‘back to basics’, maar de verwachting is ook dat de kerken kleiner of meer 
regionaal zullen zijn. Daarom is het goed om daar af en toe bij stil te staan, voor mij als predikant, voor ons 
als kerkenraad en voor onze Hazerswoudse gemeenschap. 
 
Allereerst een paar interessante quotes: 
“We moeten ervoor waken dat de kerk (in 2040) geen afgezonderde, gezellige club van gelijkgestemden 
wordt. Het evangelie is niet bestemd voor een kleine groep, maar gaat allen aan. En in het spoor van Jezus 
vraagt het ons om gastvrij te zijn, ook als dat ongemakkelijk voelt en veel kost” (scriba PKN Rene de Reuver). 
 
“Teleurstelling hoort bij de kerk net zoals bij het mens-zijn. De kerk wordt nooit zoals ik het wil. Nooit die 
grote verzoende diversiteit. Geloven-van-nu kenmerkt zich door beleving van het woord ‘ondanks’. Ondanks 
al datgene wat niet lukt, waar lijden is, gebrokenheid en eenzaamheid, vindt geloof en kerk-zijn haar kracht 
in hoop, in troost en ongeduldig wachten” (rector PThU Mechteld Jansen). 
 
Het doet me terugdenken aan waarover we de afgelopen periode in de kerkenraad met elkaar hebben 
nagedacht, met elkaar hebben gedeeld in momenten van bezinning. Wat is de bron van ons geloof en van 
ons kerk-zijn, vroegen wij onszelf af. En we spoorden elkaar aan: blijf zoeken naar het ‘waarom’ in alles wat 
je doet in de kerk: Waarom geloof je, waarom ga je naar de kerk, waarom kom je bij elkaar en wil je het 
geloof doorgeven en voorleven aan je kinderen of wie dan ook? 
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Die vraag scherpt ons en vraagt ons ook om de focus te leggen op de 
kern van ons geloof: om hoofdzaak en bijzaken te onderscheiden. En 
dat het juist naar de toekomst toe belangrijk is om als gemeente 
hierover het gesprek aan te gaan en over van gedachten te wisselen: 
jong en oud, oudgedienden en nieuwe toetreders, en alle soorten 
denominaties en geloofskleuren. 
 
Juist in de ontmoeting ontdekken we iets over het ‘waarom’, 
ontdekken we wat heilige grond is, wat ons verbindt, of waarom iets ons pijn doet als het er niet meer is, of 
minder is. 
 
Wij mensen leven in eenzelfde spanning van onvolmaaktheid, onvolkomenheid, met al die facetten in ons 
leven waarin wij zelf tekortschieten, gebrekkig zijn, maar ook zoeken naar houvast en grond in ‘geloof, hoop 
en liefde’, in God-met-ons en op die plekken waar wij in Zijn Naam samenkomen. Daartussen zit spanning: in 
dat wat wij zouden willen, wensen of behouden en de realiteit en diversiteit. Zoals een lichaam wat bestaat 
uit verschillende delen. Moge wij steeds weer opnieuw ontdekken wie het hoofd van dat lichaam is en het 
hoofd van onze kerk. 
 
Moge wij zo vol vertrouwen de toekomst ingaan: als mens, als gelovige en als kerkgemeenschap! 

 
Wees de grond onder mijn voeten 
wees het dak boven mijn hoofd 
wijs mij richting op de route 
naar de toekomst ons beloofd 
Wees de bron waaruit ik put 
Liefde, vrede en geluk. 
 
Wees de stem in onze stilte 
en het oor dat ons verstaat 
wees de warmte als de kilte 
onze liefde sterven laat; 
En geef steeds betekenis 
aan de vraag wat leven is. 
 

Wees de ziel van mijn gedachten, 
wees de drijfveer van mijn hand. 
Breng het Rijk dat wij verwachten 
mede door ons doen tot stand 
Inspireer ons dag aan dag 
met uw Geest en geef ons kracht. 
 
Wees de zekerheid als twijfel 
ons verlamt tot op het bot. 
Laat in ons het inzicht rijpen 
van wat mensen noemen ‘God’, 
en zaai twijfel in mijn geest 
als ik U te zeker weet. 

Wees de grond onder mijn voeten is een liedtekst van Reinier Kleijer. Het wordt gezongen op de melodie van 
Psalm 146 uit Genève 1562. 
 
Ds Carla Melgers 

 
Kerkklanken vernieuwt! 

 
Beste lezers, na vele, vele jaren het vertrouwde blauwe boekje te hebben gemaakt, kondigt de redactie u 
aan dat Kerkklanken wordt vernieuwd en aangepast aan de mogelijkheden van de huidige tijd. De plannen 
waren er al langer, maar worden nu versneld uitgevoerd. Die versnelling was noodzakelijk omdat de 
apparatuur die we voor het maken van het huidige Kerkklanken-boekje gebruiken ernstige gebreken begon 
te vertonen en reparatie geen optie meer was. 
 
De nieuwe Kerkklanken, die vanaf maart aanstaande verschijnt, heeft de vertrouwde inhoud, maar ook twee 
belangrijke nieuwe kenmerken:  
1. Het eerste nieuwe kenmerk is dat Kerkklanken niet langer als boekje is opgemaakt (met tekstkolommen 

naast elkaar), maar met tekst en afbeeldingen onder elkaar, op A4 formaat.  
2. Het tweede nieuwe kenmerk is dat Kerkklanken in de toekomst vooral via de website van onze kerk wordt 

aangeboden. Dit maakt het ook mogelijk om met kleuren te werken en bijvoorbeeld met haarscherpe 
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afbeeldingen of foto’s. U hoeft dan geen detail meer te missen. U kunt kiezen of u Kerkklanken op het 
scherm leest of (delen van) Kerkklanken op uw eigen printer afdrukt. Natuurlijk begrijpen we dat niet al 
onze lezers in de gelegenheid zijn de website van de Korenaar te bezoeken en daar Kerkklanken te lezen. 
Voor deze lezers is het mogelijk om alsnog maandelijks een papieren Kerkklanken in de bus te ontvangen. 
Deze papieren Kerkklanken zal er wel anders uit zien: geen boekje, maar een gebundeld setje A4tjes. En 
de papieren versie zal niet in kleur zijn, om de kosten te beperken.  

 
Als u niet de mogelijkheid hebt om de nieuwe Kerkklanken op de website te lezen en ook in de toekomst een 
papieren Kerkklanken wilt ontvangen, dan vragen wij u het volgende te doen: 

a) Stuur een mailbericht naar kerkklanken@pghkorenaar.nl (of vraag iemand anders dat te doen) met 
uw naam en adres en het verzoek een papieren Kerkklanken te ontvangen. 

of 
b) Bel naar de redactie (op doordeweekse dagen, tussen 19.00 en 20.30u) via tel. 587313 (Cornèl) of 

tel. 588368 (Jan) en meldt dat u een papieren Kerkklanken wilt blijven ontvangen. 
Als u niet mail of belt, dan valt er vanaf maart geen Kerkklanken meer op uw deurmat en kunt u Kerkklanken 
op de website lezen. 
 
Met deze vernieuwingen hopen wij u Kerkklanken in een betere kwaliteit te kunnen aanbieden en te kunnen 
besparen op de kosten van onder andere papier en inkt. O ja, en nietjes. 
 
Overigens zult u in deze Kerkklanken ook enkele inhoudelijke veranderingen aantreffen. De voorbereidingen 
voor het plaatsen van een digitale Kerkklanken op de website hebben geleid tot extra aandacht voor privacy 
en informatieveiligheid. Om die reden bevat Kerkklanken (nagenoeg) geen persoonlijke (mail-)adressen of 
telefoonnummers meer. We realiseren ons dat dat onhandig kan zijn, maar de geldende veiligheids- en 
privacyregels laten weinig ruimte. De Kerkklanken-redactie zoekt samen met de kerkenraad naar 
mogelijkheden om u binnenkort weer van uitgebreidere informatie te kunnen voorzien. 
 
Om u alvast een voorproefje te bieden van de nieuwe digitale Kerkklanken is de februari-editie, die nu voor 
het laatst als blauw boekje is gedrukt, ook al op de website te vinden. Als u op de Korenaar website kijkt bij 
het kopje Media en vervolgens de keuze Weekbrief en maandblad kiest, dan vindt u de vernieuwde 
Kerkklanken. 
 
Wij hopen dat u vanaf volgende maand van de nieuwe Kerkklanken gaat genieten, wij doen in elk geval ons 
best om er iets moois van te maken. En uw suggesties voor verdere verbetering zijn altijd welkom in de 
digitale postbus: kerkklanken@pghkorenaar.nl. 
 
Niet vergeten: geef het via de mail of per telefoon aan als u de papieren Kerkklanken in de toekomst wilt 
blijven ontvangen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Kerkklanken redactie 
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Kerkdienstenrooster 
 
Zoals bekend zijn er voorlopig digitale diensten via Kerkomroep.nl. U wordt geadviseerd om de diensten op 
alternatieve tijden terug te kijken, om overbelasting van Kerkomroep.nl te voorkomen. 
 
7 februari 2021 10.00 uur o.l.v. Ds. C. Melgers 
Organist: Jos Qualm 
Koster: Cok Rademaker 
1e en 2e collecte: KIA/Werelddiaconaat en Kerk 
 
14 februari 2021 10.00 uur o.l.v. Ds.J. Compagner 
Organist: Herman Verbree 
Koster: Hilbrand Zintel 
1e en 2e collecte: Plaatselijk missionair werk en Diaconie 
 
21 februari 2021 10.00 uur o.l.v. Ds. C.C.A. Melgers 
Organist: Piet Boon 
Koster: Aad van Zanten 
1e en 2e collecte: KIA Werelddiakonaat, en Onderhoudsfonds 
 
28 februari 2021 10.00 uur: o.l.v. Ds. A. Moolenaar 
Organist: Jos Qualm 
Koster: Alfred Hoogendoorn 
1e en 2e collecte: Diaconie en Kerk 
 

Collectedoelen 
 

7 februari, heilig Avondmaal 
De inzameling van uw gaven is voor stichting de Hoop, Dordrecht.  
“De Hoop” is een evangelische hulpverleningsinstelling voor mensen met 
psychiatrische en/of verslavingsproblematiek, voor volwassenen, jeugdigen 
en kinderen. Daarnaast biedt de Hoop ouder-/partner werk en maatschappelijke opvang. De Hoop ggz biedt 
hulp bij zowel milde problematiek als bij ernstige problematiek. Ook zijn er verschillende woonvormen voor 
begeleid en beschermd wonen. Omdat ieder mens anders is, zoeken we in overleg met jou welke hulp het 
beste bij jouw hulpvraag past. In de vorm van therapeutische gesprekken, medicatie of een combinatie 
daarvan. In individuele gesprekken, samen met je partner of gezin, of in een groep. We zoeken naar wat 
nodig is om herstel te vinden. Naast behandeling kan het dan soms juist ook gaan om hulp bij het weer aan 
het werk gaan, bij het vinden van lotgenotencontact of pastorale hulp bij levensvragen. 
 
1e inzameling van uw gaven is voor Kerk in Actie, wereld diaconaat, Bangladesh. 
Wervelstormen zorgen voor allesverwoestende overstromingen in Bangladesh. Door klimaatveranderingen 
nemen ze toe in kracht en aantal. Steun kerkelijke Bengaalse organisaties en laat de bevolking zo veilig 
mogelijk leven. Bij een ramp is het belangrijk te weten wat je moet doen: waar kan je schuilen en bij wie kan 
je terecht voor hulp. Daarom werkt Kerk in Actie samen met andere leden uit het internationale kerkelijk 
noodhulpnetwerk ACT Alliance om lokale partnerkerken en –organisaties te versterken. Dan zijn zij beter in 
staat rampen het hoofd te bieden. 
 
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. 
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14 februari 
1e inzameling van uw gaven is voor plaatselijk missionair werk 
De vakantie bijbel week, de paasbroodjes actie, een kraam op de jaarmarkt, het filmhuis, de 
kerstpakkettenactie en nog veel meer. Helpt u mee plaatselijke missionaire activiteiten mogelijk te maken 
en te houden? 
 
2e inzameling van uw gaven is voor de eigen diaconie  
 
21 februari  
1e inzameling van uw gaven is voor Kerk in actie, wereld diaconaat, Moldavië 
Door de economische situatie zien veel mensen in Moldavië geen andere mogelijkheid dan voor korte of 
langere tijd in het buitenland te gaan werken. Dat betekent dat veel kinderen en ouderen alleen 
achterblijven. Hoewel kerken maar weinig geld en vrijwilligers hebben, willen zij er voor deze kinderen en 
ouderen zijn. Moldovan Christian Aid (MCA) ondersteunt kerkelijke gemeenten bij hun diaconale initiatieven 
en traint jongeren zodat zij ouderen kunnen helpen. 
Door de slechte economische omstandigheden in Moldavië is er weinig werkgelegenheid. Gebrek aan banen 
zorgt ervoor dat naar schatting 25% van de bevolking in het buitenland is gaan werken. Het wegvallen deze 
midden-leeftijdscategorie heeft een desastreus effect op de samenleving. Dat is vooral goed zichtbaar in de 
dorpen, waar veel kinderen en ouderen wonen die alleen zijn achtergebleven. 
Ook de kerken hebben hieronder te lijden. Er zijn maar weinig actieve kerkleden en weinig inkomsten. Toch 
zijn er in veel kerkelijke gemeenten wel diaconale initiatieven om de kinderen en ouderen te helpen. Zij 
hebben daar steun bij nodig. MCA ondersteunt kerkelijke gemeenten en kleine christelijke organisaties met 
training, advies en financiën. MCA is ontstaan nadat Kerk in Actie er bij de Wereldraad van Kerken op 
aandrong om de kerken in Moldavië te helpen bij het opzetten en uitbreiden van hun diaconale werk. De 
kerken hadden in de voormalige Sovjet-staat Moldavië decennialang geen diaconaal werk kunnen doen en 
moesten hun structuren weer opbouwen. Dankzij MCA kunnen de kerken hun krachten bundelen en bieden 
zij nu hulp. 
 
2e inzameling van uw gaven is voor het onderhoudsfonds 
Een kerkgemeente moet onderhouden worden, dat geldt zeker voor de gebouwen.  Helpt u mee? 
 
28 februari 
1e inzameling van uw gaven is voor stichting straatpastoraat, Leiden 
 
OOG EN OOR VOOR IEDEREEN 
Het Straatpastoraat Leiden geeft aandacht aan mensen die hun dagen 
en nachten op straat doorbrengen. Dat geldt voor mensen die dakloos 
zijn, maar ook voor mensen die een thuis missen, snakken naar ruimte, weg van de onrust in hun hoofd, of 
juist op zoek zijn naar gezelschap. De straatpastor, Femke Post, is aanspreekbaar op grote en kleine zaken. 
Bij haar kun je je verhaal kwijt. Of het nu alledaagse dingen betreft of de grote vragen van het leven. 
Gesprekken zijn altijd vertrouwelijk, tenzij iemand zelf aangeeft dat het probleem ook besproken mag 
worden met anderen. 
Soms kan het leven mensen in de problemen brengen of maak je zelf verkeerde keuzes. Niemand hoort op 
straat te staan en ieder mens heeft recht op aandacht. Het straatpastoraat wil duidelijk maken dat je als 
mens niet alleen staat. Dat er iemand is bij wie je aan kunt kloppen met je vragen of gewoon even bij kunt 
kletsen over dingen die je bezighouden. 
In die zin heeft de straatpastor wel iets weg van een reisgenoot. Iemand die je onderweg toevallig tegenkomt 
en met wie je in gesprek raakt. Soms tref je iemand die echt kan luisteren, bij wie je je verhaal kwijt kunt en 
die je gaandeweg helpt om zelf te ontdekken welke keuzes je wilt maken. 
Pastoraat betekent herder-schap. Zorg hebben voor de ander. Eigenlijk zijn we allemaal geroepen herder 
voor elkaar te zijn: ‘je broeders of zusters hoeder’ heet dat in Bijbelse termen. 
Voor het straatpastoraat is het christelijk geloof een bron van inspiratie voor het dagelijks werk, maar we zijn 
er niet op uit om mensen te bekeren. Dus of je nu christen bent, joods of moslim, hindoe of iemand met een 
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andere of zonder godsdienstige voorkeur, dat is ons om het even. De straatpastor heeft oog en oor voor 
iedereen. 
 
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. 
 
Alle inzamelingen, van harte bij u aanbevolen. 
 
Wilt u het werk van de diaconie blijven steunen? Dat kan. Een gift kunt u overmaken op: ING rek.nr. NL12 
INGB 0000397019 t.n.v. Diaconie. Onder vermelding van: Gift diaconie of het gewenste projectdoel. 
 
Uw diaconie, Omzien naar elkaar! 
 

Collecteverantwoording december 2020 
 

Kerk: 06/12 € 225,85 
 20/12 € 225,85 
 25/12 € 225,85 
 31/12 € 225,85 
  
Onderhoudsfonds: 13/12 € 225,85 
 27/12 € 225,85 
  
Diaconie: 06/12 € 225,85 
 13/12 € 225,85 
 20/12 € 225,85 
 27/12 € 225,85 
 31/12 € 225,85 
 
Kerk in Actie 
Kinderen in de knel: 25/12 € 225,85 
 
Kerstavond: 
KIA/kinderen in de knel: 24/12 € 1.214,50 
Onkosten: 24/12 €  87,50 
 
Heilig Avondmaal: 
Bakkerij Leiden 06/12 € 235,80 
 
Alle gulle gevers bedanken wij hartelijk voor hun giften. 
College van Kerkrentmeesters 
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Alternatief collecteren 
 
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 de maand februari in 1 keer (is 8 collectes) over te maken aan: 
NL46RABO0325907102 ten name van de Protestantse Gemeente. Het gebruik van de collectebonnen is tot 
nader bericht te komen vervallen! Niet bij de boekhouder of diaconie in de brievenbus doen.  
 
Vriendelijk dank voor uw medewerking. 
Uw diaconie 
 

Automatische betaling(en) VVB 
 
Ik maak u erop attent dat degenen die hun VVB-toezegging voor het jaar 2021 hebben gewijzigd en gewend 
zijn automatisch te betalen, alleen zelf dit bedrag bij de bank of giro kunnen laten veranderen. 
Wilt u hier graag aandacht aan geven. 
 
Voor wat betreft wijziging VVB-bedrag met betrekking tot een afgegeven machtiging, hoeft u niets te doen. 
De penningmeester neemt bij incassering de wijziging over zoals aangegeven op het toezeggingsformulier 
VVB 2021. 
 
Met vriendelijke groeten,  
Dick Zaal, penningmeester CvK.  

 
Jarigen 80+ 

 
• 1 februari:  dhr. H. de Jong     80 jaar 
• 5 februari:  dhr. C.J. Ooms     81 jaar 
• 12 februari:  mevr. E. Brouwer - van der Plas   84 jaar  
• 15 februari:  mevr. A.T. van Dijke – Moerland  82 jaar 
• 18 februari:  dr. A.F. Brobbel Dorsman    80 jaar 
• 19 februari:  mevr. C.M. de Ruiter - van Aalst   86 jaar 
• 21 februari:  dhr. J. de Gelder     81 jaar 
• 24 februari:  mevr. B.S. Obispo     82 jaar 
• 25 februari:  mevr. W. Slappendel    87 jaar 
• 26 februari:  mevr. M. de Gelder - de Gelder   85 jaar 
• 27 februari:  dhr. P.J.U. Hassefras    85 jaar 
• 1 maart:  mevr. M.J. Zaal - van Gemeren   92 jaar 
 
Bron: Kerkelijk bureau 
 
Maandelijks vermelden we de jarigen van 80 jaar en ouder. Stelt u geen prijs op vermelding van uw 
verjaardag, dan kunt u dit doorgeven aan het kerkelijk bureau (kerkelijkbureau@pghkorenaar.nl) of aan uw 
wijkouderling. 
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Kerkelijke stand 
 

Nieuw ingekomen in onze gemeente:  
• dhr. R.P. van de Willik 
• dhr. A.B.H.H.M Kramer en mevrouw C.W. Kramer-Slootweg  
 
Verhuisd binnen onze gemeente:  
• dhr. M.J. de Ruiter  
 

Verslag digitale Kerkenraadsvergaderingen 11 en 18 januari 2021 
 
Aanwezig: ds. Carla Melgers, Christiaan Knibbe, Meinte Vierstra, Mieke den Haan, Marian Zintel, Marianne 
Bol, Jaap Jansen, Arend van Zanten,  Heleen Polderman, Trudy den Haan, Anneke de Jong, Jaap Kraaij, Han 
Korteland, Meinte Vierstra. 
 
1. Welkom en opening: De voorzitter heet allen welkom en Marianne Bol opent met gebed. 
 
2. Bezinning ds. Carla Melgers  
Zondag a.s. is het Kana zondag. Op de bruiloft in Kana werd lang feest gevierd. Je kunt je bij een feest heel 
verloren voelen. Onder alle vrolijkheid kan pijn zijn, droefheid, eenzaamheid. Bisschop Muskens bezocht een 
keer het Carnaval in Breda. Hij zag in de verklede menigte een versierde droefheid. Carla leest Jesaja 62:4. 
Men noemt je niet langer Verlatene en je land niet langer Troosteloos oord. Maar je zult heten Mijn verlangen 
en je land Mijn bruid. Want de Heer verlangt naar jou en je land wordt ten huwelijk genomen.  
 
In deze tijd voelen we ons soms verloren. Het leven stopt voor je gevoel- waar moet je het zoeken. Veel 
mensen voelen zich momenteel zo, het is op. Door de huidige omstandigheden voelen veel mensen zich 
eenzaam. Er is weinig contact onderling. God zegt dat we niet langer verlaten zijn maar door Hem worden 
gezocht. Hij verlangt naar ons. We moeten elkaar als gemeenteleden, als kinderen van God, in de gaten 
houden, elkaar steunen en vasthouden. 
  
Carla leest een mooi lied van Rijnier Kleijer: 

Wees de grond onder mijn voeten 
wees het dak boven mijn hoofd 
wijs mij richting op de route 
naar de toekomst ons beloofd 
Wees de bron waaruit ik put 
Liefde, vrede en geluk. 

 
Wees de stem in onze stilte 
en het oor dat ons verstaat 
wees de warmte als de kilte 
onze liefde sterven laat; 
En geef steeds betekenis 
aan de vraag wat leven is. 
  

Wees de ziel van mijn gedachten, 
wees de drijfveer van mijn hand. 
Breng het Rijk dat wij verwachten 
mede door ons doen tot stand 
Inspireer ons dag aan dag 
met uw Geest en geef ons kracht. 
 
Wees de zekerheid als twijfel 
ons verlamt tot op het bot. 
Laat in ons het inzicht rijpen 
van wat mensen noemen ‘God’, 
en zaai twijfel in mijn geest 
als ik u te zeker weet. 

 3. Notulen vergadering 14 december 2020 
Een actiepunt op de actielijst: Voorzitter heeft contact gehad  met Nelleke de Beus over de weeksluitingen 
in de Driehof.  Blijft onder de aandacht en we komen er op terug. Notulen worden goedgekeurd.  
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4. Uit de commissies: 
4.1 Missionaire commissie 
Mieke merkt op dat de Kerstversieringen in de Kerk erg mooi waren. Wordt door allen beaamd.  Het is 
twijfelachtig of er een Paasbroodjesactie kan komen. De kosten voor de Bijbel Vakantie Club waren de laatste 
jaren erg hoog. Heeft vooral te maken met het Theateroptreden. De BVC wil daar rekening mee houden.  
 
4.2 Diaconie 
Eind van de maand is de eerstvolgende vergadering. Momenteel weinig aanvragen voor hulp dus even niet 
veel te doen. 
 
4.3. College van kerkrentmeesters 
De Pastorie is weer verhuurd met ingang van 1 februari 2021. De pastorie is waar nodig, opgeknapt. Aktie 
Kerkbalans gaat volgende week starten. Er komt een offerte voor nieuwe geluid- en beeldapparatuur. Het 
houtwerk van de klokkentoren wordt in 2021 aangepakt. Jan de Haan gaat daarbij meedenken en – helpen. 
 
4.4. Liturgie commissie 
Het was jammer dat de Nieuwjaarsochtend niet door kon gaan. Willem de Beus heeft schriftelijk gevraagd of 
er dit jaar weer een 40-dagen kalender rondgedeeld kan worden. Wordt geregeld. En hij merkt op dat er al 
snel aandacht moet zijn voor de Paasdiensten.  
 
4.5 Pastoraat 
In de laatste bijeenkomst zijn de pastorale zaken besproken. De volgende vergadering wordt gehouden op 
27 januari. Christiaan Knibbe zal daarbij aanwezig zijn in om de adressen/ledenlijst te bespreken. 
  
5. Diensten/vieringen december 
Iedereen krijgt de mogelijkheid te vertellen hoe men de diensten heeft ervaren. Allen zijn positief en verrast 
geweest over de mooie en gevarieerde diensten. Heel jammer dat het niet in de kerk gevierd kon worden 
met de gemeente. Er is erg veel werk verricht door heel veel mensen met veel enthousiasme. Ook mensen 
buiten onze eigen gemeente hebben gekeken en er waren veel enthousiaste reacties. Natuurlijk waren er 
een aantal punten die verbeterd kunnen worden. Daar moet de volgende keer rekening mee gehouden 
worden. 
Iedereen was erg positief en blij over het samenwerken van de drie kerken. Het zou mooi zijn als we dit 
kunnen blijven doen  in de toekomst. 
 
6. Uitbreiding muziekdiensten 
Naar aanleiding van de TOP 2000 dienst zou ds. Carla graag meer muziekdiensten in het jaar willen 
organiseren. Mede om de enthousiaste medewerkers daardoor meer te betrekken bij de gemeente. 
Het zou mooi zijn om dit bijvoorbeeld 4 x per jaar te doen en dan niet in een uitgebreide vorm zoals de TOP 
2000 dienst maar in de reguliere diensten de musici en zangers mee te laten doen met de voorbereiding en 
de uitvoering van de diensten. Iedereen gaat hiermee akkoord.  
 
7. Paaswake coronaproef zie info Prot.kerk mail 7-12-2020 
Marianne en Heleen hebben geïnformeerd wat deze Paaswake inhoudt. Het is een mooi idee, maar is vooral 
voor grote plaatsen/gemeenten te realiseren. De liturgiecommissie gaat het programma van vorig jaar 
bekijken en gebruiken indien mogelijk. 
 
8. Kerkklanken 
Christiaan Knibbe geeft een korte uitleg over de veranderingen betreffende de opzet en verspreiding van 
Kerkklanken. We hebben een voorbeeld ontvangen.  
Er is al enige tijd het idee om Kerkklanken in een mooiere opmaak op de website te zetten, en alleen een 
papieren versie naar de mensen te sturen, die dat graag willen. Nu de apparatuur die voor het maken van 
Kerkklanken gebruikt wordt versleten raakt en een van de machines nu ook defect is, is het noodzakelijk 
aanpassingen in een hoger tempo uit te voeren. Het februarinummer wordt nog gemaakt, zoals tot nu toe. 
In dit nummer vragen we leden zich te melden als zij in de toekomst nog een zwart/wit papieren versie van 
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de Kerkklanken willen blijven ontvangen. Er komt een telefoonnummer en een mail adres om dit te melden. 
Iedereen kan uiteraard Kerkklanken in kleur op de website bekijken. We schakelen de wijkteams in om mee 
te denken wie de Kerkklanken op papier blijven ontvangen. De leden die nu thuis een gemeentebrief 
ontvangen zullen de papieren versie van Kerkklanken blijven ontvangen. 
Er ontstaat een levendige discussie over de privacywet en de beveiliging van de website. Een aantal jaren 
geleden hebben we besloten de adressen en telefoonnummers van de leden weg te laten in het jaarboekje. 
Daar was toen lang niet iedereen het mee eens. 
Na veel voor-  en tegen argumenten wordt besloten in het nieuwe jaarboekje, de papieren versie - waar 
momenteel nog aan gewerkt wordt - de adressen en telefoonnummers van commissieleden wel te 
vermelden en op de website niet. We stoppen met het tonen van de volledige adressen van de jarige 
gemeenteleden in Kerkklanken, om reden van privacy. We denken na over een alternatief.  
 
9. Mededelingen Predikant 
Doopdienst van 17 januari kan niet doorgaan. Er wordt in overleg met de betrokkenen een nieuwe datum 
gekozen wanneer de mogelijkheid er is om zo’n dienst te kunnen houden. Ds. Carla Melgers heeft intussen 
een online bijeenkomst met de 15 plussers gehad. Ze reageerden allemaal erg positief. In de vergadering van 
18 jan. gaf Carla een verslag. De jongelui wilden dit graag over 14 dagen weer. Waren erg blij om elkaar en 
Carla weer te spreken en te zien, al is het online. Dit wordt ook aangeboden aan de jongere catechisanten, 
de Midden Inn groep en de groep van doopouders. Carla gaat ermee aan de slag. 
 
10. Mededelingen Voorzitter. 
De kerk heeft een legaat gekregen van € 25.000,00. De betrokken familie is hartelijk bedankt. Er wordt aan 
een nieuw jaarboekje gewerkt, zoals eerder vermeld. 
 
11. Rondvraag 
Marianne Bol merkt op dat in de dienst van zondag jl. de organist meespeelde met de muziek die op de 
beamer werd getoond. Dit gaf verwarring. De gastpredikant vond dit niet prettig, er zal met de organist 
gesproken worden en contact worden opgenomen met de predikant. Arend vraagt duidelijkheid hoe te 
handelen wanneer er na de dienst nog een lied wordt getoond/gespeeld. Predikant en ouderling lopen weg 
en muziek wordt tot eind gespeeld en getoond. De kosters is gevraagd om de Kerkomroep pas aan te zetten 
wanneer de organist begint te spelen en pas uit te zetten na de dienst na het orgelspel.  
Meinte deelt mee dat de Sirkelslag bijeenkomst verzet is naar eind mei. Mede door de Corona voorschriften. 
Omdat we online vieringen houden besluiten we om op 7 februari geen Heilig avondmaal te vieren. 
 
12. Sluiting  
Arend van Zanten leest een gebed van ds. Sophia Geuze: Wij danken U, die er altijd was, altijd bent en altijd 
zult zijn. Op 18 jan. leest Meinte het gebed voor van ds. De Reuver: Gebed in Lockdown. 
 

Van de voorzitter 
 
Wij zijn bijna een jaar rond met het coronavirus opgezadeld, en ons dagelijks leven wordt hierdoor in sterke 
mate bepaald. Ook als kerk bewegen wij mee om het virus te bestrijden. Al sinds de kerst streamen wij onze 
kerkdiensten en een zangkoortje uit onze gemeente zien en horen we op dit moment niet in deze diensten. 
Wij zijn onder de indruk van alle vrijwilligers, die zich inzetten om de vieringen zo veilig en goed mogelijk te 
streamen. 
Om goed verstaanbaar te zijn, verdiept een groepje zich op dit moment in het verbeteren van beeld en geluid. 
Wij houden u op de hoogte van deze ontwikkeling. Verder zijn we een traject gestart om de vormgeving en 
de verspreiding van het maandblad Kerkklanken te vernieuwen. Meer daarover leest u verderop in dit 
kerkblad. 
 
Aan het begin van het een nieuw jaar, maken wij de balans op van welke ambtsdragers wij dit jaar afscheid 
zullen nemen. Uiteraard hebben wij uw hulp nodig om het team van de kerkenraad en vrijwilligers in allerlei 
functies te komen versterken. Als u interesse heeft om iets voor de gemeente te willen betekenen, dan kunt 
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u mij of iemand anders uit de kerkenraad bellen en kunnen wij u meer informatie geven over welk mooi werk 
er gedaan kan worden. 
 
Ik wens u goede moed en de kracht om het vol te houden in deze periode. Zoek elkaar vooral telefonisch op, 
om zo de onderlinge verbondenheid te versterken. Een onverwacht telefoontje kan een hele dag opfleuren! 
 
Hartelijke groet,   
Christiaan Knibbe 
 

Gedicht: Als ik niet meer … 
 

Als ik niet meer goed kan lopen, 
geef jij dan mijn arm? 
Als ik niet meer op verbetering durf hopen, 
maak jij mijn koude hart dan warm? 
Als ik stilsta op deze aarde, 
die maar jakkert en maar jaagt, 
geef jij mijn leven dan weer wat waarde, 
zodat mijn eenzaamheid vervaagt? 
Als ik schreeuw en huil van binnen, 
laat jij mij dan niet alleen? 
Wil jij dan iets voor mij verzinnen, 
draag jij mij door de moeite heen? 
Pas dan komt een mens-zijn tot zijn recht, 
als in de diepte van het leven, 
liefde niet alleen met woorden wordt gezegd, 
maar daadwerkelijk aan de ander wordt gegeven 
 
Addy Oostdijk 
Uit medemens 5, Kerk in Actie 
 
Ingebracht door Meinte Vierstra 
 

Muziekdiensten 
 
Vanwege de vele enthousiaste reacties op de Top 2000 dienst en het 
enthousiasme van iedereen die hieraan heeft meegewerkt, willen we in dit nieuwe 
jaar 4 ‘’muziekdiensten’’ organiseren die qua thema toe leiden naar de Top2000 
dienst. 
 
We hebben gekozen voor: “Het ritme van de tijden’’ 
 
7 februari ‘De verstilling van de winter   
Het verstilde wachten. Buiten zijn de bladeren gevallen en de natuur maakt een verstilde indruk. Het leven 
speelt zich voornamelijk binnen af. Ook wij keren naar binnen, naar ons hart.  
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25 april  “Ontvankelijk worden als de lente” 
De lente is de heerlijke tijd van het ontvangen. Een winter lang waren we meer naar binnen gekeerd en tot 
diepe verstillen gekomen. Even leek er niets mee te gebeuren. Totdat je merkt dat er langzaam iets nieuws 
groeit. De lente kondigt zich aan in jouw leven.  
 
11 juli  ”Een zomer lang delen”  
De zomer is de periode van vreugde. Van het volle leven onder de zon. Ook de periode van het erop uit 
trekken.(laten we hopen dat dat weer kan!!!), van ontmoetingen waarin we leven doorgeven en uitdelen aan 
elkaar en aan de wereld..  
 
3 oktober “”De herfst van het loslaten” 
Een tijd om ruimte te maken voor onthechting, loslaten. Buiten laten de bladeren los. Wat moeten wij 
allemaal loslaten om ruimte te maken voor dat wat er innerlijk in ons beweegt?  
 
Oproep ‘’lied wat jou aanspreekt’’ 
Als u/jij een lied hebt wat je aanspreekt, passend bij het thema ‘’de verstilling van de winter, geef het dan 
door (voor 31 januari aan Carla Melgers) Het zou helemaal leuk zijn als je in een kort zelf opgenomen filmpje 
je liedkeuze uitlegt. Dan kunnen we dat ook in de dienst laten zien. 
 

Mantelzorgers kunnen het niet alleen, Aurelia helpt! 
 
Steeds meer mensen kiezen ervoor om de laatste levensfase thuis of in een andere 
vertrouwde omgeving door te brengen. Juist met het einde in zicht hebben 
stervende mensen behoefte aan dierbaren om zich heen. 
 
Aurelia is een plaatselijke kerkelijke vrijwilligersorganisatie, die ondersteuning 
biedt aan ernstig, terminaal zieke mensen in de thuissituatie. In een intakegesprek worden de situatie, 
wensen en mogelijkheden met de zieke en naaste doorgesproken. Er wordt bekeken op welke tijden de hulp 
van een vrijwilliger van Aurelia gewenst is. Dat kan één of meerdere dagdelen per week zijn, zowel overdag 
als in de avond. De cliënt en/of familie, kunnen bij ons ondersteunende zorg aanvragen. Daarnaast hebben 
wij ook contact met huisartsen en thuiszorg.  
 
Aan onze zorg zijn geen kosten verbonden. Wij zijn zeven dagen per week bereikbaar op tel. 06-51445726. 
Kijk voor meer informatie op onze website: www.vptzaurelia.nl 
 
Als sterven dichtbij is, kunnen wij er voor u zijn! 
 

Lief en leed 
 
Voor berichten over lief en leed in onze gemeente kunt u contact opnemen met onze predikant en/of uw 
wijkouderling. Hun bereikbaarheidsgegevens staan in het hoofdstuk ‘Gegevens Protestantse Gemeente’ 
helemaal achteraan in Kerkklanken. Maandag overdag en donderdag is onze predikant vrij.  
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Bijbelleesrooster februari 2021 
 

Dag Nr. Bijbeltekst Onderwerp 
maandag 1  Psalm 87 Lang leve de vreemdelingen 
dinsdag 2  Deuteron. 19:1-10 Uitwijkmogelijkheid 
woensdag 3  Deuteron. 19:11-21 Oog om oog, tand om tand 
donderdag 4  Deuteron. 20:1-9 Strijdvaardig, niet strijdlustig 
vrijdag 5  Deuteron. 20:10-22 Om gruwelijkheden te voorkomen ... 
zaterdag 6  Psalm 83 Strijdlied 
zondag 7  Marcus 1:35-45 Beterschap! 
maandag 8  Marcus 2:1-12 Wie kan zonden vergeven? 
dinsdag 9  Marcus 2:13-22 Eetgewoonten 
woensdag 10  Psalm 44 Wat merk je van Gods trouw? 
donderdag 11  Marcus 2:23–3:6 Heer van de sabbat 
vrijdag 12  Marcus 3:7-19 Goed nieuws verspreiden 
zaterdag 13  Psalm 32 Biecht 
zondag 14  Joël 1:1-14 Vertel het door 
maandag 15  Joël 1:15-20 Verlangen naar de dag van de HEER? 
dinsdag 16  Joël 2:1-11 Machtsvertoon 

woensdag 17  
Aswoensdag  
Joël 2:12-17 Iedereen moet meedoen 

donderdag 18  1 Petrus 2:11-17 Vrijheid 
vrijdag 19  1 Petrus 2:18-25 Christelijke assertiviteit 
zaterdag 20  1 Petrus 3:1-12 Gelijkwaardig  
zondag 21  1 Petrus 3:13-22 Hoop doet leven 
maandag 22  1 Petrus 4:1-11 Anders zijn: gericht op anderen 
dinsdag 23  1 Petrus 4:12-19 Vuurproef 
woensdag 24  1 Petrus 5:1-14 De Heer is je herder 
donderdag 25  Psalm 38 Roep om hulp 
vrijdag 26  2 Petrus 1:1-11 Inspanningsverplichting 
zaterdag 27  2 Petrus 1:12-21 Blijf waakzaam 
zondag 28  Psalm 99 Koninklijke waardigheid 
maandag 1  Psalm 87 Lang leve de vreemdelingen 
dinsdag 2  Deuteron. 19:1-10 Uitwijkmogelijkheid 
woensdag 3  Deuteron. 19:11-21 Oog om oog, tand om tand 

 
Update Project Burkina Faso 

 
Al enkele jaren ondersteunen wij vanuit de kerk projecten van Kerk in Actie in Burkina Faso. Het land ligt in 
West-Afrika en is omringd door landen als Mali, Ivoorkust en Benin. Het land is één van de armste landen in 
de wereld en economisch voor een groot deel afhankelijk van landbouw. We ondersteunen daar onder 
andere projecten van ODE (diaconaal bureau) in de gemeentes Bilanga en Matiacoali in het oosten van 
Burkina Faso. Burkina Faso ligt voor een groot deel in de Sahara en heeft daardoor veel te maken met 
droogte. En als het dan regent zijn het vaak onverwachte zwaardere regenbuien die in 2020 zelfs hebben 
geleid tot enkele overstromingen.  
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ODE heeft afgelopen jaren veel voorlichting gegeven over landbouwmethodes om om te gaan met deze 
klimaatomstandigheden. Bijvoorbeeld voorlichting over methodes waarmee de vruchtbaarheid en structuur 
van de bodem verbeterd kan worden. 520 deelnemers hebben aan deze activiteiten deelgenomen en 275 ha 
kan nu volgens die nieuwe duurzame methodes worden bewerkt en ingezaaid.  
Daarnaast is er training gegeven voor het maken van compost, 520 mensen hebben deze training gevolgd en 
er zijn 220 compost-kuilen en hopen gemaakt. Ook zijn 640 mensen getraind in het maken en aanleggen van 
groentetuinen; 6 groentetuin complexen zijn aangelegd met onder andere waterputten en afrastering.  Ook 
heeft ODE een project gestart op het gebied van veeteelt, hierbij hebben 100 huishoudens een krediet 
gekregen van 40 EURO om een geit of een schaap aan te schaffen.  
 
Belangrijk is ook om de kennis te delen met een breder publiek in de regio. Daarom zijn er een aantal 
uitwisselingsbezoeken gedaan met andere dorpen in de regio. Nu is ook het idee om de trainingsmaterialen 
te laten vertalen in de verschillende lokale talen en dat er een lokale radio-uitzending aan gaat worden 
geweid.  
 
Terrorisme 
Burkina Faso heeft sinds enkele jaren ook te maken met terroristische aanvallen, vooral in het noorden en 
oosten van het land. Eerst werden politie- en militaire posten aangevallen, in 2019 was er een golf van 
aanvallen tegen kerken en christenen. Vele mensen sloegen op de vlucht.  
 
In juni 2020 waren er 921.000 ontheemden, mensen die binnen het land een veiliger plek hadden gezocht. 
Gedeeltelijk zijn deze mensen opgevangen in kampen, een groot deel strijkt neer in dorpen in veiliger regio’s. 
Volgens de OCHA (Office for the coordination of Humanitarian Affairs) zijn er 2,1 miljoen mensen in Burkina 
Faso die niet zeker zijn van hun dagelijks bordje eten. Meer dan 2.500 scholen zijn gesloten, waardoor 
350.000 kinderen niet naar school kunnen. 
 
Toen in 2019 de aanslagen toenamen en daarbij ook speciaal kerken en hun voorgangers doelwit werden, 
vroeg ODE hulp aan haar partners overzee. Samen met een paar kleinere organisaties heeft Kerk in Actie in 
de tweede helft van 2019 een noodhulpproject gefinancierd, waarbij er voor een deel direct goederen 
werden uitgedeeld; en voor een deel ontheemde families geld via een mobiele telefoon kregen overgemaakt, 
zodat zij in hun directe behoeften konden voorzien. Dit gebeurde in het gebied ten noorden van de stad Kaya. 
Omdat het voor ODE staf riskant was om zich als “vreemden” in het gebied te begeven is de uitdeling van 
maïs en rijst, slaapmatten en emmers door de lokale autoriteiten geregeld. Voor de mobiel cash transfer 
werkte ODE samen met de grootste provider “Orange Burkina Faso”, die ook een faciliteit heeft voor deze 
manier van geld overmaken. 3.943 personen (behorende tot 946 huishoudens) ontvingen een bedrag van 
CFA 7.000 (iets meer dan 10 euro) per persoon. 
 
In 2020 heeft Kerk in Actie nog eens € 80.000 bijgedragen aan een project waarbij in 3 noordelijke provincies 
zowel de ontheemden als de kwetsbare gezinnen uit de ontvangende gemeenschappen steun ontvangen in 
de vorm van cash, hygiëne kits en schoolmateriaal voor 11.000 kinderen. Gezien de situatie in Burkina Faso 
is de verwachting dat we ook in 2021 zullen bijdragen aan noodhulp. 
 
Wij vragen ook uw bijdrage voor dit project. Zodat Kerk en Actie en ODE door kunnen gaan met het goede 
werk in Burkina Faso. U kunt uw bijdrage overmaken op Rabobanknummer NL51RABO0325908370 tnv.  
Missionaire Commissie Protestantse Gemeente.  Onder vermelding van ‘Project Burkina Faso’  
 
Met vriendelijke groeten,  
Missionaire Commissie Protestantse Gemeente Hazerswoude Dorp 
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Van de redactie 
 

Redactie:  Jan Pels, tel. 58 83 68 
Karin Jansen 
Cornèl Hassefras, tel. 58 73 13 

Druk:   Drukwerkteam PGH 
   
Vind ons leuk op facebook.com/PGH Korenaar 
 

Kopij voor het maartnummer inleveren tot 25 februari a.s. 
bij de redactie via e-mail: postkerkklanken@hotmail.com of kerkklanken@pghkorenaar.nl. 
 

Gegevens Protestantse gemeente 
 
Predikant: ds. C.C.A. Melgers  tel. 0172-589164 e-mail: predikant@pghkorenaar.nl 
 
Kerkenraad:      e-mail: kerkenraaad@pghkorenaar.nl 
Preses: Christiaan Knibbe      
Scriba: Heleen Polderman    e-mail: scriba@pghkorenaar.nl 
 
Diaconie:      e-mail: diaconie@pghkorenaar.nl 
Voorzitter: Meinte Vierstra   
Secretaris: Marian Zintel-Zaal   
Penningm: Anneke de Jong - v.d. Willik  
 
College van Kerkrentmeesters:       e-mail: kerkrentmeester@pghkorenaar.nl 
Voorzitter: Jaap Kraaij    
Secretaris: Vacature 
Penningm: Dick Zaal    
 
Coördinatie pastoraat: predikant@pghkorenaar.nl of wijk#@pghkorenaar.nl (#=wijknummer) 
Wijk: 1-2  Willem de Beus , Arend van Zanten   
 3  Rita de Gelder - Bomhof  
 4  Han Korteland    
 5  Jaap Jansen    
 6  Marianne Bol    
 
Wijkmedewerkers: e-mail wijk#@pghkorenaar (wijk#=wijknummer) 
Voorzitter en secr. Gé Hoogendoorn-Oskam  
Wijk: 1  Gerrie de Wit-Evertsen, Hennie van Soest-Hoogedoorn,  

Anneke van Zanten-den Hertog  
 2  Rita van Dorp, Vacature 
 3  Riet de Jong-Vermeulen, Joke Roelofs en Piet Voets  
 4  Grieta Zintel, Sjaan Bos-Kruidenier   
 5  Nel Schupper-v.d.Spek,  Monique Houwing-Raasveldt  
 6  Willy Zintel-Slappendel, Nel Zintel-Hassefras   
 7  John Windhorst    
 
Missionaire Commissie:  e-mail: missionaire.arbeid@pghkorenaar.nl 
Voorzitter: Martien van Zanten   
Secretaris: Mieke den Haan   
Penningmeester: Ronald Zaal   
Leden administratie: Elske Kraaij e-mail: kerkelijkbureau@pghkorenaar.nl  
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Kosters:    e-mail: koster@pghkorenaar.nl 
Coördinator: Ed de Jong   
 
Belangrijke rekeningnummers kerkgemeente 
ING-bank:  NL26INGB0000625978 t.n.v. boekhouder Protestantse Gemeente 
Rabobank:  NL46RABO0325907102 t.n.v. Protestantse Gemeente 
Diaconie:  NL12INGB0000397019 t.n.v. Penningmeester Diaconie Protestantse Gemeente 
Missionaire commissie: NL51RABO0325908370 t.n.v. Penningmeester Missionaire commissie Protestantse 
Gemeente 
 
Adres kerkgebouw De Korenaar 
Dorpsstraat 183, 2391 CB Hazerswoude-Dorp  
 
Kerkdiensten    
09.30 uur: vanaf de eerste zondag van april 
10.00 uur:        vanaf de eerste zondag van november 
 
Viering van het Heilig Avondmaal 
7 februari 2021 - 1 april witte donderdag - 11 juli 2021 - 17 oktober 2021 12 december 2021 (data onder 
voorbehoud) 
 
Bediening Heilige Doop 
Wanneer u de doop verlangt voor u zelf of voor uw kind, dan kunt u contact opnemen met de predikant.  
 
Bidstond 2021:  7 maart 2021 
 
Weeksluiting Zorgcentrum Driehof 
Mede in verband met de Coronavoorschriften wordt tot nader order in de Driehof geen weeksluiting 
gehouden. Een weeksluiting is te volgen via de website van de Ned. Herv. Kerk in Hazerswoude-Dorp. 
 
Preekvoorziening 
Voor de diensten waarin niet onze eigen predikant voorgaat, wordt beroep gedaan op predikanten van 
elders. Contact Gé Hoogendoorn-Oskam, e-mail: preekvoorziening@pghkorenaar 
 
Huwelijksbevestigingen: info via de Scriba/Predikant 
 
Begrafenissen: info via de Scriba/Predikant 
Coördinatie overige taken:  Erna Voets en Sandra v/d Haven  
Voor koffie/thee en broodjes: Marian Zintel  
 
Diensten volgen via kerktelefoon of internet 
Contact kerktelefoon: Jaap Kraay, e-mail: kerkomroep@pghkorenaar.nl 
 


