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Van de predikant: Levensweg 

 

 
 
In de veertigdagentijd volgen we de levensweg van Jezus van Aswoensdag tot Goede Vrijdag en Pasen. 
Veertig dagen staan voor een leven en verwijst naar de veertig jaar dat Israël trok door de woestijn op weg 
naar het Beloofde Land. Een levensweg… 
Iedereen legt zo’n weg af, iedereen kan erover meepraten, iedereen begeeft zich op die weg tegen de 
achtergrond van vele gebeurtenissen, omstandigheden en de geest van de tijd. Sommigen staan aan het 
begin, anderen zijn halverwege en als je op hoge leeftijd bent realiseer je je dat de weg bijna ten einde is. 
Kunnen die generaties nog wat van elkaar leren?  
 
De oudsten kijken achterom en zien dat het begin van hun levensweg niet alleen uit de vorige eeuw stamt 
maar ook uit een volstrekt ander tijdsgewricht met vele nieuwe omgangsvormen, andere taal, gewoontes en 
beleving. Hoe anders waren de jaren zestig in vergelijking met de jaren tachtig. Hoezeer is de wereld van 
2021 veranderd in vergelijking met het begin van deze eeuw! Die snel veranderende achtergrond is de 
bedding waarin wij onze eigen (geestelijke) levensweg afleggen. Wie is er niet veranderd gedurende deze 
reis? In een zo snel veranderende wereld is het niet vreemd dat mensen achteropraken. Ouderen blijven 
langer jong, maar dateren uit een onbekend verleden. Dat valt te meer op naarmate mensen langer leven. Ik 
ken leeftijdsgenoten die één keer in de week naar het badhuis gingen om te douchen.  ‘Badhuizen?’ Ja, vorige 
eeuw! 
 
Kunnen die generaties onderweg nog wat van elkaar leren? Ik zie veel jongeren ouderen helpen hun weg te 
vinden in de digitale wereld. Onze samenleving is een snelweg geworden met minstens vijf rijstroken. Geen 
wonder dat het ‘samen’ onder druk komt te staan. Kunnen wij nog iets leren van de levensweg van Jezus uit 
het begin van onze jaartelling? Toch wel, juist op dit punt van de saamhorigheid. Jezus’ leven staat in dienst 
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van God (lees: het goede, waardevolle en kostbare), dat is het gouden koord, dat allen samenbindt. En de 
kinderen zingen: “Voor mij is geluk het leven te delen, een hand in mijn hand en samen op pad!” (lied 783). 
Alleen zo blijft onze levensweg begaanbaar!   
 
Ds. Carla Melgers 
 
 

Kerkdienstenrooster 
 
Zoals bekend zijn er voorlopig digitale diensten via Kerkomroep.nl. 
 
7 maart 2021 10.00 uur o.l.v. Ds. C. Melgers 
Organist: Piet Boon 
Koster: Ed de Jong 
1e en 2e collecte: KIA/Voorjaarszendingswerk/diaconie 
 
14 maart 2021 10.00 uur o.l.v. Ds. Annemarie van Breemen, Alphen ad Rijn 
Organist: Herman Verbree 
Koster: Cok Rademaker 
1e en 2e collecte: KIA/Diaconaat en Onderhoudsfonds 
 
21 maart 2021 10.00 uur o.l.v. Ds. C.C.A. Melgers 
Organist: Jos Qualm 
Koster: Hilbrand Zintel 
1e en 2e collecte: Diaconie en Kerk 
 
28 maart 2021 10.00 uur: o.l.v. Dhr. Leo Koot, Leiderdorp 
Organist: Piet Boon 
Koster: Aad van Zanten 
1e en 2e collecte: PKN/Jeugdwerk en Onderhoudsfonds 
 
De diensten voor Witte donderdag, Goede vrijdag en Stille zaterdag/Paaswake zijn nog in voor bereiding. 
Mede door de Corona voorschriften is nog niet bekend hoe deze worden ingevuld U kunt daarover lezen in 
de gemeentebrieven van 21 en 28 maart a.s. 
 
 

Collectedoelen 
 

7 maart, Biddag voor gewas & arbeid 
De biddag 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/willen we toch samen in stand houden. 
 
1e inzameling van uw gaven is voor Kerk in Actie voorjaars zendingsweek - Libanon 
Voor de kerk in het Midden-Oosten is Libanon een belangrijk land. Hier wonen relatief gezien nog veel 
christenen (25-30%), waar dit percentage in de buurlanden veel lager is. Christelijke instellingen in Libanon 
hebben dan ook vaak een regionale functie. Zo is de Raad van Kerken van het Midden-Oosten in Beiroet 
gevestigd en leidt theologische opleidingsinstituut NEST predikanten op voor het hele Midden-Oosten. Veel 
studenten aan de NEST zijn bijvoorbeeld afkomstig uit Syrië. Bent u betrokken bij het werk in Libanon, dan 
bent u automatisch betrokken bij de hele kerk in het Midden-Oosten. 
De Near East School of Theology (NEST) is het voornaamste theologische opleidingsinstituut van protestantse 
kerken in het Midden-Oosten. Het instituut heeft een lange geschiedenis. Zij bestaat ruim 90 jaar, al sinds 
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het vroege bestaan van protestantisme in het Midden-Oosten. De NEST neemt als interconfessioneel 
instituut een bijzondere plaats in in het Midden-Oosten: het is een protestants opleidingscentrum voor onder 
meer Lutherse, Presbyteriaanse, Anglicaanse en Episcopale kerken in het hele Midden-Oosten, waaronder 
kerken in Libanon, Syrië, Irak, Egypte en Israël/Palestina. 
Het opleidingsinstituut wil met haar activiteiten de christelijke minderheid in het Midden-Oosten 
ondersteunen in haar aanwezigheid en getuigenis. Daartoe leidt de NEST voorgangers en kerkelijk werkers 
op, en verzorgt bijscholing voor voorgangers en kerkelijk werkers in actieve dienst. Daarnaast verzorgt het 
instituut cursussen theologie voor leken en voor belangstellenden uit andere religieuze tradities, zoals de 
islamitisch, orthodoxe, katholieke of joodse traditie.  
 
2e inzameling van uw gaven is voor Eigen diaconie 
 
14 maart 
1e inzameling van uw gaven is voor Kerk in actie, diaconaat, Ghana 
Het klimaat verandert. Dat merken we ook in Nederland, bijvoorbeeld aan hevige stormen of zware 
regenbuien. Maar echt last hebben wij er nog niet van. In een land als Ghana is dat anders, vooral in het 
noorden. Door de extreme droogte wordt het steeds moeilijker om voedsel te verbouwen. De vrouwen 
verzamelen daarom kariténoten. Ze maken er boter van om te verkopen. Deze sheabutter is een 
verzorgingsproduct dat ook in Nederland bij de drogist te koop is. 
De landbouworganisatie van de Presbyteriaanse kerk in Ghana traint deze vrouwen om efficiënter te werken 
en beter samen te werken. In twee kleine fabriekjes kunnen ze de boter nu zelf machinaal. Ook leren ze de 
producten tegen een betere prijs te verkopen. Boerin Hawa vertelt: “Ik kan nu mijn gezin onderhouden en 
mijn kinderen naar school sturen.”  
Onze kerk steunt dit werk via Kerk in Actie. Voor 80 euro kan de Ghanese kerk al een groep boerinnen trainen. 
Dank u wel dat u daaraan wilt bijdragen! 
 
2e inzameling van uw gaven is voor het onderhoudsfonds 
Een kerkgemeente moet onderhouden worden, dat geldt zeker voor de gebouwen.  Helpt u mee? 
 
21 maart 
1e inzameling van uw gaven is voor Tearfund 
Tearfund helpt mensen zelf op te staan uit armoede en onrecht. We bieden 
wereldwijd hulp via lokale organisaties en kerken. Recht doen is voor ons een 
opdracht van God. We helpen waar we kunnen en moedigen mensen aan om de wereld mooier te maken. 
Tearfund helpt kerken om samen met hun dorp of wijk initiatieven te ontplooien tegen armoede en hulp te 
verlenen bij rampen en conflicten. Dat doen we via onze partnerorganisaties, die met hun deskundigheid 
deze kerken toerusten, adviseren en ondersteunen. 
Tearfund richt zich op de allerarmsten, zonder onderscheid te maken naar etnische afkomst, religie, geslacht 
of politieke overtuiging. 
In Nederland dagen wij mensen uit om na te denken over hun levensstijl en de gevolgen daarvan voor de 
armen. Dat doen we met behulp van campagnes en actiemodellen. En wij verbinden kerken in Nederland 
met kerken overzee om een wederzijds proces van leren en bemoedigen te stimuleren. 
 
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/willen we toch samen in stand houden. 
 
28 maart 
1e inzameling van uw gaven is voor PKN, jeugdwerk 
Wat betekent Pasen en wat betekent het paasverhaal voor míj? Met deze vraag gaan elk jaar meer dan 
zesduizend jongeren aan de slag als ze - in groepen - de PaasChallenge doen. De PaasChallenge, die wordt 
gehouden in de week voor Pasen, is een spel dat is gemaakt door Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie 
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van de Protestantse Kerk. Door middel van allerlei opdrachten doorleven de jongeren het paasverhaal, 
ontdekken ze waarom Jezus zijn lijdensweg ging en waarom er voor hen nieuw leven mogelijk is. 
 
2e inzameling van uw gaven is voor het onderhoudsfonds 
Een kerkgemeente moet onderhouden worden, dat geldt zeker voor de gebouwen.  Helpt u mee? 
 
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 januari 2021 
 
Kerk: 10/01 € 210,70 
 24/01 € 210,70 
   
Onderhoudsfonds: 03/01 € 210,70 
 17/01 € 210,70 
 31/01 € 210,70 
  
Diaconie: 03/01 € 210,70 
 10/01 € 210,70 
 17/01 € 210,70 
 24/01 € 210,70  
 
Kerk in Actie/PKN 
Jeugdwerk: 31/01 € 210,70 
 
 

Ontvangen giften Diaconie 
 

Het is best lastig om een overzichtje te maken met de giften die de diaconie de laatste maanden heeft 
ontvangen. Doordat nu ook giften voor de collectes via de bank binnen komen. Alle giften die op de rekening 
van de diaconie binnenkomen in plaats van de gangbare collectes, worden doorgestort naar de boekhouder 
van de kerk. Trudy den Haan verdeeld deze giften iedere maand heel precies over de verschillende collectes. 
 
Van 17 oktober tot en met 15 december zijn er 174!!! giften binnengekomen voor de kerstpakkettenactie. 
Daar heeft u in een vorige Kerkklanken meer over kunnen lezen.  
 
De giften vanaf eind augustus zijn nog niet in Kerkklanken vermeld geweest: 

• In augustus is een gift van € 100 ontvangen. 
• In september is een gift van € 50 ontvangen.  
• In oktober is een gift ontvangen van € 50 voor noodhulp in Beiroet.  
• In november is een gift van € 50 binnengekomen die vrij te besteden is door de diaconie.  
• In december zijn er twee giften ontvangen van respectievelijk € 50 en € 100 voor zakken rijst in 

Gambia. Waarvan 1 gift zelfs uit Amerika komt! Ook ontvingen we in december een gift van € 20 voor 
de Pauluskerk. 

• In januari kregen we een gift van € 100, vrij te besteden. En via Dick Zaal kwam een gift van € 10 
binnen. 
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Door uw gebed en uw gift kunnen we onze kwetsbare medemensen een helpende hand bieden. Dank u wel 
daarvoor! 
 
Heeft u vragen over uw gift? Neem dan gerust contact met mij op.  
 
Namens de diaconie, Anneke de Jong (tel. 58 93 33) 
 
 

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 

 
Jarigen 80+ 

 
1 maart:   Mevr. M.J. Zaal - van Gemeren, Schrepel 9, 2391JP   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. 
 
 

Kerkelijke stand 
 

Overleden:  
Op 19 februari 2021, de heer J.P. Kastelein, Wilhelmina van Pruisenlaan 4, 2391DE Hazerswoude-Dorp in de 
leeftijd van 85 jaar. 
 
Verhuisd binnen onze gemeente:  
• Mevr. P.J. van de Beld-Colijn en dhr. J. van de Beld van Jan van Eycklaan 28, 2391VN Hazerswoude-Dorp 

naar Rechthuisstraat 5, 2391DB Hazerswoude-Dorp.   
• Dhr. L.Z. van de Beld van Rechthuisstraat 5 2391DB naar Jan van Eycklaan 28, 2391VN Hazerswoude-

Dorp.  
 
Verhuisd en vertrokken naar andere gemeente:  
Dhr. J. van ’t Wout van Loeteweg 27, 2391NM Hazerswoude-Dorp naar Europasingel 2, 2396EM Koudekerk 
aan den Rijn en vertrokken naar de Protestantse gemeente Koudekerk aan den Rijn en Hazerswoude-Rijndijk.  
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Onttrokken aan onze gemeente:  
Mevr. M.C. Niemeijer, Wilgenroos 17, 2391 EV Hazerswoude-Dorp  
Dhr. R.B Groothuis, de Poelzoom 12A, 2391 BP Hazerswoude-Dorp 
 
 

Verslag digitale Kerkenraadsvergadering 8 februari 2021 
 
1. Welkom en opening: De voorzitter heet allen welkom en Marian opent de 

vergadering met een gedeelte uit Mattheus 17 en een gebed. 
 
2. Bezinning ds. Carla Melgers  

Psalm 71 vers 5, Psalm 71 vers 17 en Timotheüs vers 12 
 

3. Jeugdwerk: bloeiende kerk 
Naar aanleiding van een stuk wat op 2 februari 2021 is gepubliceerd hebben we het over de toekomst 
van de kerk gehad. PKN wil het tij keren, door de komende jaren alle kaarten te zetten op het 
binnenhouden van de jongeren die er nog zijn, en het binnenhalen van jonge mensen met zingevings-en 
geloofsvragen. Ervaringen en relaties zijn voor jonge mensen veel belangrijker dan de traditionele 
indeling naar geloofsopvatting. 
Wat is er nodig om dit te kunnen doen? Bijvoorbeeld: in kleine kringen van 6 tot 8 mensen door de weeks 
bij elkaar komen. Centraal aangestuurd door het thema waarover op zondag wordt gepreekt. 
Ouders van de kinderen zijn heel belangrijk voor het doorgeven van het geloof. Het leven is niet 
maakbaar, dit is momenteel voor de jeugd een hele omslag en hier moet je als ouder of als kerk goed 
naar luisteren. 
Ook hebben we vertraging nodig, het leven gaat heel snel, het liefst doen we 3 dingen tegelijk. Jongeren 
hebben veel psychische klachten, mede ook door de snelheid van het leven. 
Er is behoefte aan ‘’framily’’ (vrienden die familie worden) bij jonge mensen. Ze willen niet in twintig 
subgroepen zitten, maar zijn op zoek naar een kleine, overzichtelijke gemeenschap. De kerk moet in die 
framily zitten en dat kan misschien met zo’n kring. 
De volgende vergadering praten we verder over dit onderwerp. 

 
4. Notulen vergadering 11 en 18 januari 2021 

Verslag wordt goedgekeurd. 
 
5. Uit de commissies: 
 
5.1 Missionaire commissie 
Er zijn weer spaardoosjes voor de 40-dagen tijd. De doosjes kunnen in een doos in de tuin van Mieke den 
Haan gezet worden. 
 
5.2 Diaconie 
Een hulpvraag van Tom in de buurt is goed afgehandeld.   
 
5.3 College van Kerkrentmeesters 
De nieuwe kopieermachine is aangeschaft. De kerkbalans heeft een mooi resultaat opgebracht.  
 
5.4 Liturgiecommissie 
Kunnen de diensten doorgaan vraagt de commissie zich af gezien de situatie rondom Corona. Wellicht kan 
e.e.a. digitaal opgezet worden. 
 
5.5 Pastoraat 
Het pastoraat staat onder druk mede omdat er veel vacatures zijn. 
 



 Kerkklanken maart 2021, pagina 7 

6. Aftreden Arend van Zanten  
Arend van Zanten heeft zijn taak als ouderling door persoonlijke omstandigheden per direct neergelegd. 
Wel wil hij nog graag betrokken zijn bij de beamerdienst en het bijhouden van de tuin.  

 
7. Vacatures 

Er zijn diverse vacatures:  
• Meerdere ouderlingen 
• Meerdere wijkmedewerkers 
• Secretaris college van kerkrentmeesters 
• Lid college kerkrentmeesters,  
• Coördinator zalenverhuur 
• Coördinator beamerteam 

 
8. Weeksluiting Driehof 

Rita de Gelder vraagt zich af of het een idee is om te praten met Signaal (gezamenlijke kerken) om het in 
een ander jasje te stoppen. Een alternatief kan dan geboden worden in de vorm van meer muziek met 
daaromheen de weeksluiting. De kerk in Benthuizen en de Katholieke kerk leveren ook een bijdrage. De 
Hervormde kerk vult nu zelfstandig de weeksluiting in. We hopen dat we de andere activiteiten in De 
Driehof nog wel kunnen blijven doen, zoals onder andere het Heilig Avond maal. We besluiten dat er 
gestopt wordt met de weeksluiting. Dit besluit zal schriftelijk worden meegedeeld aan de andere kerken. 

 
9. Mededelingen predikant 

Carla heeft contact gehad met 7 Middeninners. Het was fijn en goed. Er is weer een nieuwe afspraak 
gemaakt. Het gaat om de oorspronkelijke lunchgroep. Het zou fijn zijn als er nog meer mensen bijkomen. 
Ook de groepen tot 15 jaar en 15 jaar en ouder lopen weer goed. 

 
10. Mededeling voorzitter 

De laatste hand wordt gelegd aan de opvolger van het jaarboekje. 
Er zijn vragen binnengekomen over de jarigen van 80+. Graag adressen weer in de Kerkklanken zetten. 

 
11. Rondvraag 

Rita is bij een jong gezin geweest om ze te verwelkomen. Kan zij naar dat gezin gaan om te vragen naar 
het emailadres zodat zij misschien kunnen aansluiten bij de Middeninners? Dat mag en kan! 
Anneke de Jong meldt dat op het collecterooster staat dat de bidstond op 14 maart is. Dit moet zijn 7 
maart. 

 
12. Sluiting 

Anneke de Jong sluit de vergadering met een gedicht van Annie Oostdijk: Als ik niet meer. 
 
 

Gedicht: Een nieuw begin is altijd mogelijk 
 

Omdat onze woorden zo schraal zijn, 
onze gebaren zo krachteloos, 

onze blik zo kortzichtig, 
onze harten zo kil, 

hebben wij een ander nodig, 
met menselijke warmte. 

Daarom gedenken wij 
Jezus van Nazareth. 
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Omdat onze dromen zo bedrieglijk zijn, 
onze perspectieven zo op ons zelf gericht, 

onze visioenenslechts van hier en nu, 
hebben wij een medestander nodig 
die liefde, recht en trouw ons leert. 

Daarom herinneren wij ons 
Jezus van Nazareth. 

 
Omdat onze angsten zo talrijk zijn, 

onze dood zo doodgewoon, 
ons leven zo vaak tevergeefs, 

onze oplossingen een deel van ons probleem, 
hebben wij een broeder nodig 

die zegt: een nieuw begin is altijd mogelijk. 
Daarom geloven wij 
Jezus van Nazareth. 

 
Alfred C. Bronswijk uit Medemens 2 

Ingebracht door Meinte Vierstra 
 
 

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 maart 2021 
 

Dag Nr. Bijbeltekst Onderwerp 
maandag 1 maart 2 Petrus 2:1-10a Zonde blijft niet onbestraft 
dinsdag 2 maart 2 Petrus 2:10b-22 Honden en varkens 
woensdag 3 maart 2 Petrus 3:1-9 Geen traagheid, maar geduld 
donderdag 4 maart 2 Petrus 3:10-18 Uitzien naar gerechtigheid 
vrijdag 5 maart Psalm 19 Natuur-wet 
zaterdag 6 maart Jozua 1:1-9 Opvolgen 
zondag 7 maart Jozua 1:10-18 Mobilisatietijd 
maandag 8 maart Jozua 2:1-14 Op de wallen van Jericho 
dinsdag 9 maart Jozua 2:15-24 De rode draad 

woensdag 10 maart 
Biddag  
Psalm 126 Een droom wordt werkelijkheid 

donderdag 11 maart Jozua 3:1-17 Stilstaand water 
vrijdag 12 maart Jozua 4:1-14 Een steen bijdragen 
zaterdag 13 maart Jozua 4:15–5:1 Vertel het aan de kinderen 

zondag 14 maart 
Kleinpasen  
Jozua 5:2-12 

Inhaalslag 

maandag 15 maart Jozua 5:13–6:14 Omlopen 
dinsdag 16 maart Jozua 6:15-27 De muur valt 
woensdag 17 maart Jozua 7:1-15 Wat ging er fout? 
donderdag 18 maart Jozua 7:16-26 Straf op de zonde 
vrijdag 19 maart Jozua 8:1-13a List 
zaterdag 20 maart Jozua 8:13b-29 Overwinning 
zondag 21 maart Jozua 8:30-35 Voorleesdag 
maandag 22 maart Jozua 9:1-15 Misleid 
dinsdag 23 maart Jozua 9:16-27 De eed blijft geldig 
woensdag 24 maart Jozua 10:1-15 De zon blijft schijnen 
donderdag 25 maart Jozua 10:16-28 Verslagen koningen 
vrijdag 26 maart Jozua 10:29-43 Veldslagen 
zaterdag 27 maart Jozua 11:1-15 In opdracht van God 

zondag 28 maart 
Palmpasen  
Marcus 11:1-11 

Erepalmen 

maandag 29 maart Marcus 11:12-26 Het gaat om de vruchten 
dinsdag 30 maart Psalm 118 Getuigenissen in juichstemming 
woensdag 31 maart Marcus 14:1-11 Weet je wel wat dat kost! 

 
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 aprilnummer inleveren tot 25 maart a.s. 
bij de redactie via e-mail: postkerkklanken@hotmail.com of kerkklanken@pghkorenaar.nl. 
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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, Mieke van den Bosch 
 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 
 
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 
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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 
 


