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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 maart 2021  
Vandaag, biddag voor gewas en arbeid, gaat voor ds.   
Carla Melgers en organist is Piet Boon. Ed de Jong is 
koster. De collecten zijn voor 
KIA/Voorjaarszendingswerk en Diaconie. 
 

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 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 het vroege bestaan van protestantisme in het Midden-Oosten. De NEST neemt als 
interconfessioneel instituut een bijzondere plaats 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 

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

 

7 maart 2021;  
3e zondag in de 40 dagentijd 

Bidstond 

Orde van dienst: 
 

Lied voor de dienst: Lied 216 (beeld en 
muziek op beamer) 
Stil gebed 
Bemoediging en groet 
Intochtslied: Psalm 25B (beeld en muziek 
op beamer) 
Kyriegebed lied 300B (gesproken) 
Zondagsgebed 
‘’Biddag’’ 
Voor de kinderen 
Zang: Bloem - Een Mizzemos Kinderliedje 
over bloemen, kind en natuur 
Schriftlezing Psalm 126 (door lector) 
Zang: ‘’Om bloesem aan de bomen’’  
(melodie lied 803 door de organist) 
Schriftlezing Johannes 9: 1-13 
Lied 487: “De Heer heeft mij gezien en 
onverwacht”(Muziek en tekst op de beamer) 
Preek 
Lied 833:2 (door zanggroep) 
In memoriam Jan Pieter Kastelein 
Lied ter nagedachtenis: ‘’Vaste rots van 
mijn behoud’’(zanggroep) 
Dienst van de gebeden 
Collecte 
“Hoe is het met?” 
Slotlied 556: 1 (zanggroep) 2 (orgel) en  
3 (zanggroep) 
Zegen 
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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. 
 

 

Bloemengroet 
De bloemen gaan met een hartelijke groet van ons allen naar Aafke Knibbe. 
Ze worden gebracht door Eline Wessels. 

 
 

Volgende week zondag 14 maart  
gaat voor ds. Annemarie van Briemen uit Alphen ad Rijn. Organist is Herman Verbree en Cok Rademaker is 
koster. De collecten zijn voor KIA/Diaconaat en Onderhoudsfonds. 
 

 

Spaardoosjes 
Ook deze week willen wij weer graag uw aandacht vragen voor de spaardoosjesactie! De opbrengsten zijn 
bedoeld voor het Kerk in Actie project in het West-Afrikaanse land Burkina Faso. 
Het project van Kerk in Actie zit in het Oosten van Burkina Faso. Regenval daar is heel erg onregelmatig 
waardoor landbouw erg lastig is. Om die reden wordt er binnen het project onderwezen op nieuwe 
landbouwtechnieken zodat ook met onregelmatige regenval voedsel verbouwd kan worden. 
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                                                     

 


