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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 14 Maart 2021  
 

Vandaag gaat voor ds.  Janneke Nijboer 
 Organist is Herman Verbree en Cok Rademaker is 
koster.  
 
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. U/jij kunt, als de verbinding 
moeilijk is, de diens t ook later bekijken. 
 

Collecten 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? 

 
Volgende week zondag 21 Maart 
 

gaat voor ds. Carla Melgers. Jos Qualm is organist en Hilbrand Zintel verzorgt de kostersdienst. De 
collecten zijn voor Diaconie en kerk. 

 

 
 
 

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

 

Zondag 14 maart 2021 
3e zondag van de veertigdagentijd 

 
Welkom 
Aanvangslied  Psalm 42a  
Gebed in stilte 
Bemoediging en groet 
Inleiding op de dienst    
Gebed  
Eerste lezing  Psalm 1 
Antwoordlied  Lied 382: 1 
Tweede lezing   Johannes 19: 28 
Gedicht  bron: Passiewoorden,  

tekst: Janneke Nijboer,  
The Deer’s Cry     
Preek 
Antwoordlied   Lied 581: 1 
Gebeden 
Aandacht voor collecten 
Slotlied  lied 544; 1, 3 
  
Zegen 
postludium 
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Bloemengroet 
 

De bloemen gaan met een hartelijke groet, en felicitaties van ons allen, naar dhr Niek de Gelder, Hazelhof. 
Hij mocht de mooie leeftijd van 90 jaar bereiken op 15 januari. 
Het is al wel een tijdje geleden, maar anders zat het erg kort op hun huwelijks jubileum, toen hebben ze de 
bloemen ook gekregen.  
Ze worden gebracht door Meinte Vierstra. 
 

 
Spaardoosjes 
 
Met de Spaardoosjesactie ondersteunen wij projecten van Kerk in Actie in Burkina Faso. Burkina Faso ligt 
net ten zuiden van de Sahara en heeft te maken met veel droogte en jaarlijks steeds onregelmatig 
wordende regenval. Hierdoor is stabiele landbouw lastig.  In het project worden o.a. families onderwezen 
en geholpen in het aanleggen van groentetuinen. Hierdoor kunnen gezinnen zelf in hun voedselbehoefte 
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. 
 
 

 


