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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 21 Maart 2021  
Vandaag is ds. Carla Melgers onze voorganger.  
Jos Qualm is organist en Hilbrand Zintel verzorgt de 
kostersdienst.  

 
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 dienst ook later bekijken. 

Collecten 21 maart 
1e inzameling van uw gaven is voor Tearfund, 
Tear helpt mensen zelf op te staan uit armoede en onrecht. 

 
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. 
Tear 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. 
 

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

 

Zondag 21 maart 2021 
5e zondag van de veertigdagentijd 

 

Lied voor de dienst lied 208 
Stil gebed 
Bemoediging en groet 
Psalm 43: 1 ,3 en 4 
Gebed 
Petrus 
Schriftlezing Mattheüs 26: 31-35 
Zo Bijzonder - Edwin Jonker & Paul Sinha 
(The Passion 2019, Dordrecht) 
Schriftlezing Mattheus 26 : 69 – 75 
Bleibet hier un wachet mit mir’ 
Preek 
Lied 547 
Dienst van de gebeden 
Inzameling van de gaven 
Hoe is het met? 
Lied 556 
Uitzending en zegen 
Orgelspel 
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Vanuit de gemeente 
Opdinsdag 16 maart is overleden ons gemeentelid mevrouw Maartje Hassefras-van Aalst in de leeftijd van 
84 jaar. 
Op dinsdag 23 maart is er tussen 11.30 en 12.30 uur gelegenheid tot condoleren in De Korenaar. 
De dankdienst wordt in besloten kring gehouden. 
De dankdienst voor haar leven wordt gehouden op dinsdag 23 maart om 13.00 u ur in de 
Korenaar. 
We wensen haar man en kinderen alle kracht toe en Gods troostende nabijheid.  

  
Bloemengroet 
De bloemen gaan, met een hartelijke groet van ons allen, naar dhr. John Windhorst. 
Het is een jaar geleden dat zijn vrouw Dicky is overleden, we wensen hem sterkte. 
Ze worden gebracht door Anneke de Jong. 
 

In de stille week voor Pasen is er op Goede Vrijdagavond een meditatieve dienst online waarin  

Carla Melgers zal voorgaan. Deze dienst is voorbereid door de liturgiecommissie en ds. Carla Melgers.  

 
Volgende week zondag 28 maart gaat voor dhr. Leo Koot uit Leiderdorp.  

Piet Boon is organist en Aad van Zanten is koster. De collecten zijn voor PKN/Jeugdwerk en 
Onderhoudsfonds. 

 
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. 
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Stel je voor dat je in een tijdmachine kan stappen, terug naar het jaar 30 van onze jaartelling.... Opeens loop je door 
de straten van Jeruzalem op zoek naar geheime aanwijzingen. Overal kom je QR-codes tegen en ga je het gesprek 
aan met virtuele gesprekspartners uit de tijd van Jezus.  
 

Welkom bij de PaasChallenge 2021!  
 
Vanaf vrijdag 2 april kun je de PaasChallenge starten vanaf De Korenaar aan de Dorpsstraat 183 
in Hazerswoude dorp. De PaasChallenge is vooral bedoeld voor jongeren vanaf 10 jaar maar iedereen mag natuurlijk 
meedoen! 
 
Neem de volgende zaken mee: 
• smartphone met een volle batterij en een internet abonnement.  
• op smartphone: QR Scanner app (bij een Iphone werkt dit via de camera)  
• een pen of potlood  
 
Uiteraard is deze PaasChallenge coronaproof ontworpen. Daarbij moet je je natuurlijk aan de geldende regels 
houden: 

niet meer dan 2 mensen uit verschillende huishoudens bij elkaar; 

geen groepsvorming; 

denk aan de avondklok. 

niet meedoen bij klachten 

1,5 meter afstand houden van mensen vanaf 18 jaar uit een ander huishouden  
 
De PaasChallenge duurt ongeveer 1 uur. 
Deel je foto’s van de PaasChallenge op je eigen social media! Gebruik hiervoor #paaschallenge 

 

 


