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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 

 
 

Vandaag, zondag 7 februari 2021  
gaat voor in deze muziekdienst ds.  Carla Melgers. Het 
thema van deze dienst is “Winter”. Organist is Jos 
Qualm en koster  Cok Rademaker.  
 
De dienst wordt online uitgezonden via Kerkomroep om 
10.00 uur. 
Zoals bekend is het vaak druk om 10.00 uur op de 
Kerkomroep-site en kunt u, als de verbinding 
moeilijk is,  de dienst ook later bekijken. 
 

Collecten 7 februari.  
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. 

 
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 : 

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

 

Zondag 7 februari 2021 
Muziekdienst ‘’Winter’’ 

Lied voor de dienst Psalm 65: 1 (orgelspel) 
Tekst op beamer 
Welkom 
Stil gebed 
Bemoediging en groet 
Psalm 147: 1 en 6 (orgelspel) tekst op beamer 
Kyriegebed 
Anneke de Jong leidt haar lied in  
Glorialied  Don’t stop van Fleetwood mac   
Zondagsgebed 
Voor de kinderen 
Winter, Vivaldi met instrumentaal stuk van 
Disney’s Frozen  
De verstilling van de winter 
‘’Herre, visa mig vagen’’ 
Taizé New Songs 2020 (Acoustic) - "Herre, visa 
mig vägen" 
Stilte 
Lonely, Justin Bieber & Benny Blanco 
Toevertrouwen aan de stilte 
Elia in de stilte  1 Koningen 19 
Stef Bos, de stilte 
‘’Mijn ziel, zoek rust’’ 
Psalm 62: 1, 2 en 4 (orgelspel) Tekst op beamer 
Gebeden 
Heal van Tom Odell (4.56) 
collecte 
Hoe gaat het met?  
Zegen 
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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. 

 

Helaas 
Door persoonlijke omstandigheden heeft Arend van Zanten helaas voortijdig zijn ambt als ouderling moeten 
neerleggen. We bedanken hem dat hij, ondanks de drukke privé omstandigheden, de bereidwilligheid had 
om deze  taak op zich te nemen. We wensen hem een goede en rustige tijd toe samen met Anneke. 
 
  

Bloemengroet 
De bloemen gaan zondag, met een hartelijke groet van ons allen,  naar Cor Hoogendoorn. Hij is 
kortgeleden thuis gekomen na een heupoperatie. We wensen hem sterkte met het verdere herstel. Ze 
worden gebracht door Anneke de Jong. 

Volgende week zondag 14 Februari  
 
Volgende week zondag 14 februari gaat voor ds. J. Compagner uit Woerden. Organist zal zijn: Herman 
Verbree, Koster is Hilbrand Zintel. De collecten zijn voor Plaatselijk missionair werk en Diaconie. 
 

Actie Kerkbalans 
We zijn dankbaar u te kunnen melden dat de voorlopige opbrengst van de Actie Kerkbalans circa 
€100.000,- bedraagt. Dit bedrag komt min of overeen met het bedrag dat als opbrengst in de begroting was 
opgenomen.  
Het is heel fijn te mogen ervaren dat ook in deze bijzondere periode, waarin gemeenteleden 
geconfronteerd kunnen zijn met onzekerheden over hun baan of hun inkomen, zo ruimhartig is toegezegd 
om onze kerk financieel te steunen. Uw toezeggingen maken dat we als kerk ons werk in de komende 
periode kunnen uitvoeren en dat er geen sprake is van activiteiten die in gevaar komen wegens 
ontbrekende middelen. 
Nogmaals onze hartelijke dank! 
Mede namens de kerkenraad, 
Jaap Kraay, 
voorzitter College van Kerkrentmeesters 
 
 

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 
Tel 588737 

 

 


