
Pagina 1 van 2 
 

 
 
                                                                                                                                                                       
 
 
 
 

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 

 
 

Vandaag, zondag 28 februari 2021  
Vandaag gaat voor ds. A. Moolenaar uit Lisse. 
Organist is Jos Qualm en koster zal zijn Alfred 
Hoogendoorn.  
De collecten zijn voor diaconie en kerk. De dienst 
wordt opgenomen op zaterdag 27 februari om 14.00 

uur en online uitgezonden via Kerkomroep. Dus 
kijken naar de uitzending van die datum en dat 
tijdstip. 
 

Collecten 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 herderschap. 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 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. 

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

 

28 februari 2021;  
2e zondag in de 40 dagentijd 

Orde van dienst: 
Orgelspel 
Lied voor de dienst, orgelspel: 542: 1,2,3,4   
Predikant wordt opgeleid 
Stil moment  
Intochtslied: orgelspel: Psalm 107 : 1, 2, 3  
Votum en groet  
Groet vanuit lied 222  
Kyrie, gebed voor de nood in de wereld  
Lied 536 : 1, 2 en 4  
Gebed bij de opening van de Schriften  
moment voor de kinderen 
Schriftlezing(en): 
 2 Koningen 7 : 1 t/m 9 (door lector)  en 
Mattheus 25 : 31 t/m 40 (door predikant) 
Lied 1000  
Verkondiging 
Lied 975: 1,2,3,4  
Dankzegging en voorbeden    
Collecten-presentatie beamer 
Hoe gaat het met ……    filmpjes beamer  
Slotlied: lied 315 : 1 en 2 orgelspel 
Zegen      
Orgelspel  
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Bloemengroet 
 

De bloemen gaan met een hartelijke groet van ons allen naar Hannie van Tol. Zij mocht enkele weken 
geleden weer thuis komen na een revalidatie. Ze worden gebracht door Johan Langelaar. 

Uit de gemeente 
➢ Op vrijdag 17 februari is overleden ons gemeentelid dhr. Piet Kastelein in de leeftijd van 85 jaar. De 

afscheidsdienst heeft plaatsgevonden op donderdag 25 februari om 10.30 uur, in besloten kring in de 
Korenaar. We wensen de familie Gods nabijheid toe in deze moeilijke tijd. 
De herdenking waarin het “In Memoriam” in de zondagsdienst wordt, op verzoek van de familie, 
volgende week zondag 7 maart gehouden. 

 
➢ Ottolien is bezig met haar therapie in Ermelo. Het is zwaar voor haar maar ze hoopt dat het haar helpen 

zal om in de toekomst met meer perspectief verder te kunnen. We wensen haar veel sterkte en kracht 
toe in dit proces. U kunt haar een kaart sturen naar het volgende adres: 
Centrum voor psychotherapie, Afd. Marina de Wolf, Gebouw Zonneweide, Veldwijk 75, 3853LC Ermelo 

➢ Wat een verrassing dat we de bloemen vanuit de kerk ontvingen, hartelijk dank daar voor. 
Hartelijke groeten Dick en Lena van Vliet 

 

Volgende week zondag 7 maart gaat voor  ds. Carla Melgers en organist is Piet Boon.  

Ed de Jong is koster. De collecten zijn voor KIA/Voorjaarszendingswerk en Diaconie. 

 

Spaardoosjes 
Ook deze week willen wij weer graag uw aandacht vragen voor de spaardoosjesactie! De opbrengsten zijn 
bedoeld voor het Kerk in Actie project in het West-Afrikaanse land Burkina Faso dat wij als kerk al enkele 
jaren ondersteunen. 
Burkina Faso is een erg arm land in het Westen van Afrika dat jarenlang veilig en redelijk stabiel was. 
Afgelopen jaren werd het land echter geteisterd door terrorisme. Hierdoor slaan mensen op de vlucht 
waardoor het lastiger wordt om aan voedsel te komen. Hierdoor raken mannen, vrouwen en vooral ook 
kinderen ondervoed. Met projecten die wij ondersteunen in Burkina Faso wordt er voorlichting gegeven 
over landbouwtechnieken zodat mensen zelf in hun voedsel kunnen voorzien. 
De gespaarde doosjes zijn per post naar u toegekomen, deze kunt u inleveren op vrijdagmiddag 2 april van 
15.00 tot 18.00 uur in de tuin bij Mieke den Haan (tegenover Ds., v.d. Boschstraat 4) Mocht u het 
gespaarde bedrag liever overmaken dan het dat op Rabobanknummer NL51RABO0325908370 t.n.v. 
Missionaire Commissie Protestantse Gemeente o.v.v. ‘project Burkina Faso’. 
Hartelijk dank, De Missionaire Commissie 
 

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. 
 


