
 
Pagina 1 van 3 

 

Zondag 28 maart 2021 
palmpasen 

 

Het Hallelujah van Händel door La Caixa 
Foundation   
 Aanvang van de Dienst 
 
Laten we stil zijn en ons voor bereiden op 
de dienst… 
Zang: Liedboek nr. 555 Dans en zing 
hosanna voor de Heer.  
 
Bemoediging 
Zang: Lied. 280: 1 -5 “De vreugde voert ons 
naar dit huis”.  (koortje) 
 
Verootmoedigingsgebed 
Zang: Psalm 139: 1, 7, 8, 14 “Heer die mij 
ziet zoals ik ben “(koortje) 
Inleiding op de lezingen 
 
Voor de kinderen: 
 een YouTube filmpje “Palmpasen en de 
paasstok”    
    
Lector 1e.  lezing.  Jesaja 53: 1-9 
Zang: Liedboek nr. 560: 1, 2, 3. “Hij ging de 
weg zo eenzaam” (koortje) 
2e lezing.  Johannes 12: 12-24 
 
Overweging 
Piano of orgelmuziek  
 
Voorbede, Stilgebed en Onze Vader 
Collecte-presentatie op de beamer 
 
Slotlied: “Ik zal er zijn” gezongen door Sela. 
Wegzending en Zegen 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
                                                                                                                                                                       
 
 
 
 

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 maart 2021  
Vandaag is dhr. Leo Koot uit Leiderdorp onze 
voorganger. Piet Boon is organist en Aad van Zanten 
heeft kostersdienst.  
 
De dienst wordt online uitgezonden via 
Kerkomroep.nl 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 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 
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? 

  
Bloemengroet 
De bloemen gaan, met een hartelijke groet van ons allen, naar Ellen de Gelder en zoon Wouter. Ze worden 
gebracht door Marian Zintel. 
 

In de stille week voor Pasen 

In de stille week voor Pasen is er op Goede Vrijdagavond een meditatieve dienst online om 19.30 uur, 
waarin ds. Carla Melgers zal voorgaan. Deze dienst is voorbereid door de liturgiecommissie en ds. Carla 
Melgers.  
 

Kopij inleveren/ insturen naar gemeentebrief@pghkorenaar.nl  
De kopij dient uiterlijk donderdag om 14:00 uur in ons bezit te 
zijn! 
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Volgende week zondag 4 april – Pasen 
Op Paasochtend, gaat voor ds. Carla Melgers.  
De dienst begint dan weer om 9.30 uur in verband met de zomertijd.  
Organist is Jos Qualm en koster zal zijn Hilbrand Zintel.  
De collecten zijn voor KIA/Werelddiaconaat en Diaconie  

 
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 maart 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 

 

Wie, o wie? 
Nienke Windemuller is op zoek naar haar boek “De uitnodiging” van W. Paul Young. 
Wie, o wie heeft dit boek van haar geleend en gelezen en vergeten terug te brengen? 
Ze mist het vanwege de aantekeningen die erin staan. 
Tel: 0172-588633 
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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 

 

 


