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Van de predikant: Pasen, opstaan en gaan 

 
Pasen; het feest van de opstanding! We vieren dat Jezus is opgewekt van 
de dood en opstaat uit doodsbestaan in een nieuw leven waarin Hij ons 
voorgaat. Zijn opstaan is verbonden met een gaan. ‘’Hij is opgestaan en gaat 
u voor naar Galilea (Marcus 16: 7). Hij neemt daarmee de rode draad van 
de Bijbel op ‘’’Sta op en ga…’’. Waarom naar Galilea? Omdat het daar 
begonnen was in het noorden van Israël. Begint het dan allemaal weer van 
vooraf aan? Dat kan toch niet als Hij is opgestaan uit de dood en 
doodsbestaan, dan kan het toch niet zomaar weer doorgaan zoals het was! 
In Zijn leven en de ervaringen van lijden en dood heeft Jezus toch laten zien 
wat de kern van bestaan voor God en mensen is; en opstaan en nieuw leven 
geven toch kracht om een nieuwe levensweg te gaan.  
 
Hij gaat hen voor naar Galilea, naar het begin dat naar bijbels gebruik ook beginsel is. De levensweg opnieuw 
gaan, maar dan met de ervaringen van lijden die het gehoor en gezicht scherpen op de essentie van leven en 
met ervaring van opstaan dat dood en doodsbestaan niet het laatste woord zijn. Dat leven voor God en 
mensen niet te keren is. Gaan we (na deze coronatijd) op de oude voet verder, of staan we op om een nieuwe 
weg te gaan?  
 
Die nieuwe weg wordt prachtig verwoord in lied 605: 

 
De toekomst is al gaande, 
lokt ondanks tegenstand 
ons weg uit het bestaande 
naar eens te vinden land. 
 
De toekomst is al gaande, 
schept doorgang door de vloed, 
dwars door het ongebaande 
een pad dat voortgaan doet. 
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De toekomst is al gaande, 
een bron in de woestijn 
zingt tegen het vergaan in: 
de dood zal niet meer zijn. 
 
De toekomst is al gaande, 
verborgen en gezien, 
een stem die te verstaan is, 
een God die draagt en dient. 
 
De toekomst is al gaande, 
voert ondanks tegenstand 
ons uit het doods bestaande 
naar nieuw, bewoonbaar land 

 
Ik wens ons allen een hoopvol en vreugdevol Paasfeest toe, onderweg naar nieuw, bewoonbaar land. 
 
Ds Carla Melgers 
 
 

Kerkdienstenrooster 
 
Zoals bekend zijn er voorlopig digitale diensten via Kerkomroep.nl. 
 
2 april 2021 19.30 uur Goede Vrijdag o.l.v. Ds. Carla Melgers en de liturgiecommissie. 
Koster: Ed de Jong 
 
4 april 2021  9.30 uur  Paasochtend o.l.v. Ds. C. C.A. Melgers 
Organist: Jos Qualm 
Koster: Hilbrand Zintel 
1e en 2e collecte: KIA/Werelddiaconaat en Diaconie 
 
11 april 2021 9.30 uur o.l.v. Ds. van Willigen- Kerkvliet, Uithoorn 
Organist: Herman Verbree 
Koster: Aad van Zanten 
1e en 2e collecte: Kerk en Diaconie 
 
18 april 2021 9.30 uur o.l.v. Dhr. Pieter Bijl, Papendrecht. 
Organist: Piet Boon 
Koster: Alfred Hoogendoorn 
1e en 2e collecte: Diaconie en Onderhoudsfonds 
 
25 april 2021 9.30 uur: Muziekdienst o.l.v. Ds. C.C.A. Melgers, Muziekdienst 
Organist: Jos Qualm 
Koster: Ed de Jong 
1e en 2e collecte: KIA/Diaconaat en Kerk 
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Collectedoelen 
 

1 april, witte donderdag, heilig Avondmaal 
Avondmaal, de inzameling van uw gaven is voor stichting de Hoop, 
Dordrecht.  
“De Hoop” is een evangelische hulpverleningsinstelling voor mensen met 
psychiatrische en/of verslavingsproblematiek, voor volwassenen, 
jeugdigen en kinderen. Daarnaast biedt de Hoop ouder-/partner werk en 
maatschappelijke opvang. De Hoop ggz biedt hulp bij zowel milde problematiek als bij ernstige problematiek. 
Ook zijn er verschillende woonvormen voor begeleid en beschermd wonen. Naast behandeling kan het dan 
soms juist ook gaan om hulp bij het weer aan het werk gaan, bij het vinden van lotgenotencontact of 
pastorale hulp bij levensvragen. 
 
4 april, 1e Paasdag 
1e inzameling van uw gaven is voor Kerk in actie, werelddiaconaat 
Een toekomst voor kansarme kinderen in Zuid-Afrika. Veel zwarte jongeren in Pretoria hebben geen 
toekomstperspectief. Zij groeien op in gebroken gezinnen en gewelddadige wijken in een donkere omgeving. 
De helft van hen maakt de middelbare school niet af en 40% van de jongeren tussen 15 en 34 jaar is werkloos. 
De toekomst is voor hen vaak een duister gat. Samen met christelijke partners helpt Kerk in Actie deze 
jongeren de cirkel van armoede en uitzichtloosheid te doorbreken en licht te brengen in hun bestaan. Ze 
krijgen huiswerkbegeleiding en jongeren worden gestimuleerd hun opleiding af te maken. Ook krijgen ze 
bijbelonderwijs en hulp bij het verwerken van trauma’s. Via muziek, kunst, vakantiekampen en trainingen 
groeit hun zelfvertrouwen en ontdekken ze nieuwe mogelijkheden om hun leven vorm te geven.  
 
2e inzameling van uw gaven is voor de voedselbank 
 
De voedselbank helpt mensen die in financiële nood verkeren door ze (tijdelijk) 
te voorzien van voedselpakketten. Wij werken samen met bedrijven, 
instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat 
armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu 
minder wordt belast. 
 
11 april,  
1e 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 en willen we toch samen in stand houden. 
 
2e inzameling van uw gaven is voor eigen diaconie 
 
18 april 
1e inzameling van uw gaven is voor ZoBeRo 
ZoBeRo staat voor Zoetermeer Benthuizen Roemenie! Stichting Zobero zamelt geld en goederen in voor de 
bevolking die onder de armoedegrens leeft, (kinder)ziekenhuizen, scholen, weeshuizen, gehandicapten en 
ouderenverzorgingshuizen in Roemenië. Eén maal per jaar gaat een transport van ongeveer vijf 
vrachtwagencombinaties met hulpgoederen vanuit Benthuizen naar Roemenië, die daar worden 
overhandigd aan onze contacten in Bacau, Savinesti en Suceava. Deze contacten zorgen voor het goed 
verspreiden van de hulpgoederen en legt altijd verantwoording af aan stichting Zobero. 
 
2e inzameling van uw gaven is voor het onderhoudsfonds 
Een kerkgemeente moet onderhouden worden, dat geldt zeker voor de gebouwen.  Helpt u mee? 
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25 april 
1e inzameling van uw gaven is voor Kerk in actie, diaconaat 
De Nationale Stichting ter Bevordering van Vrolijkheid – de Vrolijkheid – organiseert voor kinderen en 
jongeren in asielzoekerscentra creatieve activiteiten. 
Een op de drie vluchtelingen die naar Nederland komt is jonger dan achttien jaar. Deze jonge vluchtelingen 
zijn vaak afkomstig uit landen waar geweld en onderdrukking tot het dagelijks leven horen. Ze hebben vaak 
indringende ervaringen achter de rug. Hun bestaan in Nederland blijft doorgaans nog jarenlang onzeker.  
De Vrolijkheid, voluit Nationale Stichting ter bevordering van Vrolijkheid, is een netwerk van professionele 
kunstenaars en regelaars. Samen met een bonte stoet vrijwilligers, kinderen, jongeren en ouders worden 
wekelijks meer dan 100 kunstprojecten op bijna 30 asielzoekerscentra gerealiseerd. Dans, theater, muziek, 
nieuwe media en beeldende kunst zijn het instrument om verhalen vorm te geven. Vrolijke ruimtes bieden 
de inspiratie om eigen talenten te ontdekken en ontwikkelen. 
 
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 en willen we toch samen in stand houden. 
 
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 februari 2021 
 
Kerk:    07/02  € 240,62 
    28/02  € 240,62 
   
Onderhoudsfonds: 21/02  € 240,62 
  
Diaconie:  14/02  € 240,62 
    28/02  € 240,62  
 
Kerk in Actie/PKN 
Werelddiaconaat: 07/02  € 240,62 
Werelddiaconaat: 21/02  € 240,62 
 
Pl. missionair werk: 14/02  € 240,62 
 
 

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.   
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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+ 

 
5 april 
Mevr. E.J. de Gelder – Slapendel, Hazelhof 30, 2391AR   82 jaar 
 
7 april 
Dhr. J. de Ruiter, Ds. D.A. van den Boschstraat 35, 2391 AT  89 jaar 
 
9 april 
Mevr. B. Matze – de Peinder, Burg. Warnaarkade 19, 2391 AX 86 jaar 
 
12 april  
Dhr. A.P. Bos, Wilgenroos 10, 2391EV     80 jaar 
 
19 april 
Dhr. S. Windhorst, Van Ittersumlaan 6, 2121 BR Bennebroek  94 jaar 
 
28 april 
Dhr. J.J. Hoogendoorn, Gerard Doustraat 9, 2391 CT   87 jaar 
 
29 april 
Dhr. J. van ’t Wout, Europasingel 2, 2396EM     82 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. 
 
 

Kinderen die 4 jaar worden 
 
29 april 
Diederick Kluvers, Zuiddijklaan 2, 2391AL 
 
Maandelijks vermelden we de kinderen die 4 jaar worden. Stelt u geen prijs op vermelding van de verjaardag, van uw 
kind dan kunt u dit doorgeven aan het kerkelijk bureau (kerkelijkbureau@pghkorenaar.nl) of aan uw wijkouderling. 
 
 

Kerkelijke stand 
 

Overleden:  
Op 16 maart 2021 mevrouw M.J. Hassefras – van Aalst, Dorpsstraat 69, 2391BC Hazerswoude-Dorp leeftijd 
in de leeftijd van 84 jaar. 
 
Nieuw ingekomen in onze gemeente:  
Dhr. R.A. Drenth, Dorpsstraat 270, 2391CK Hazerswoude-Dorp 
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In memoriam: Maartje Jannie Hassefras-van Aalst 
 
Op 16 maart is op 84-jarige leeftijd overleden Maartje Jannie Hassefras-van Aalst, gewoond hebbende 
Dorpsstraat 69 en de laatste maanden van haar leven in De Driehof. 
Map, zoals ze door haar man genoemd werd, was de geliefde vrouw van Piet, zorgzame moeder en 
schoonmoeder voor Sjaak en Lex, voor Ingrid en Minette, en lieve oma voor haar kleinkinderen Daniëlle met 
Jesse, Arjan met Laura, Tessa met Wesley, Wesley en Kyra. 
 
Als jong meisje kwam haar kracht en sterke wil al tot uiting. Zo zorgde ze ervoor dat ze tijdens de fietstochtjes 
met jongeren naast Piet ging fietsen. De belangstelling was wederzijds, ze kregen verkering en hebben ruim 
66 jaar elkaars leven gedeeld. 
 
Maartje genoot van het leven. Ze zorgde voor gezelligheid in huis, iedereen was welkom en alles kon, zoals 
sporten van haar zonen met hun vrienden in de woonkamer. Later vond ze het heerlijk om op haar 
kleinkinderen te passen en samen met Piet was ze een trouwe supporter van het eerste team van de 
Hazerswoudse Boys. 
 
Toen ze 18 jaar geleden haar eerste tia kreeg, moest ze aan den lijve ervaren dat ze van een fitte vrouw die 
volop in het leven stond, een mens werd van wie de krachten steeds verder afnamen. Ze moest steeds meer 
uit handen geven. Met liefde werd ze omgeven door Piet die tot het laatste moment met hart en ziel voor 
haar gezorgd heeft.  
 
“Map in een rolstoel en Piet erachter, dat is denk ik het silhouet dat heel Hazerswoude kan uittekenen”, zo 
verwoordde kleindochter Danielle. Rondjes lopen, soms wel 2 op een dag, werd het nieuwe ritme van Map 
en Piet. 
Tot een aantal weken voor haar overlijden, ze was zo moe en wilde niet meer naar buiten. In de nacht van 
maandag op dinsdag (16 maart) is zij in vrede ontslapen. Ze wist waar ze naar toe ging, naar haar Heer. ‘’Mijn 
hulp komt van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft’’ lazen we uit Psalm 121 tijdens de dankdienst voor 
haar leven in de Korenaar op dinsdag 23 maart. Dit geloof van de Psalmist was haar geloof. 
 
Daarom zette de familie boven de rouwkaart: 

Ik kan gaan slapen zonder zorgen, 
want slapend kom ik bij U thuis. 
Alleen bij U ben ik geborgen. 
Gij doet mij rusten tot de morgen 
en wonen in een veilig huis. 

 
Maartje Jannie Hassefras-van Aalst, geborgen is zij bij de Heer, Hij waakt over haar leven tot in eeuwigheid. 
 
 

Nieuwe wegen 
 
Ons dorpje is behoorlijk in beroering. De emoties lopen hoog op. Diverse actiegroepen zijn actief. Er is een 
verkeersprobleem. Hoe gaan we dit oplossen? Welke mogelijkheden zijn er? Diverse plannen voor nieuwe 
wegen zijn bedacht. 
 
Kerkgemeente de Korenaar is ook op zoek naar nieuwe wegen. De bestaande activiteiten en diensten trekken 
steeds minder mensen. Het aantal bezoekers loopt terug, en de gemiddelde leeftijd van de actieve leden 
loopt verder op. Het lukt niet meer om alle vacatures ingevuld te krijgen.  
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De vraag aan ons als gemeente is, accepteren we deze terugloop, of gaan 
we op zoek naar nieuwe wegen?  
Hoe kunnen we van betekenis zijn voor de mensen om ons heen, voor onze 
kinderen en kleinkinderen voor wie kerkgang en andere vormen die wij 
‘’aanbieden’’ niet relevant zijn. Maar die wel bezig zijn met 
zingevingsvragen.  
Hoe kunnen we van betekenis zijn voor onze buurt, voor die man of vrouw 
die denkt, wat doen die mensen daar zondags in de kerk, en bij de 
activiteiten door de week, wat merk ik daarvan?  
Hoe kunnen we van betekenis zijn voor de mensen die wij ontmoeten; 
vrienden, familie, collega’s, klasgenootjes?  
Hoe kunnen wet met elkaar groeien van een afwachtende houding (zo snel 
als mogelijk is doen wat we altijd deden) naar een open houding waarbij 
we ons laten leiden door de Geest. Op weg gaan, nieuwe wegen gaan, 
zonder te weten waar we uitkomen zoals Abram. 
 
Bij deze zoektocht mogen we dankbaar gebruik maken van de kracht die in ons is, de kracht van onze 
gemeente: zovelen die zich met hart en ziel inzetten, de handen op uit de mouwen steken, omzien naar 
elkaar. Deze zoektocht mogen we met elkaar gaan in het vertrouwen dat God met ons is, de Heer voor ons 
uitgaat en Zijn Geest ons aanspoort nieuwe wegen te gaan en vrucht te dragen. 
 
Er hangt een prachtige foto in de hal van de Korenaar, gemaakt op een Pinksterzondag. Mensen van alle 
leeftijden, een rode ballon in de hand, en sommige ballonnen al in de lucht. Op weg naar een onbekende 
bestemming, op weg naar iemand die wij met liefde groeten. 
 
De kerkenraad is op zoek gegaan naar gemeenteleden die deze zoektocht naar nieuwe wegen met ons willen 
gaan. Het zijn Annette van den Bosch, Rita van Dorp en Agnes Huisman. Samen met Christiaan Knibbe en 
Carla Melgers zijn ze enthousiast begonnen aan de uitdaging te zoeken naar hoe we samen kerk-zijn en 
geloven vormgeven de komende jaren. Inmiddels heeft een groepje Midden-Inners en aan aantal jongeren 
al aangegeven dat ze graag meedoen. Daar zijn we heel blij mee!  
Aan u en aan jou ook de vraag: ‘’Doe je mee in het zoeken naar nieuwe wegen? We zien jullie gedachten 
en ideeën graag tegemoet. 
 
Namens de kerkenraad, 
Heleen Polderman, Carla Melgers, Meinte Vierstra, Christiaan Knibbe 
 
 

Verslag digitale Kerkenraadsvergadering 8 maart 2021 
 
1. Welkom en opening  
De voorzitter heet allen welkom en Meinte opent met de tekst en het gebed van maandag 8 maart van de 
40 dagen kalender.  
 
2. Bezinning ds. Carla Melgers 
We praten met elkaar over "De toekomst van onze geloofsgemeenschap". Wie zijn wij als kerk en waar zijn 
wij te vinden? We staan op een kantelpunt. De huidige vorm van kerk zijn staat onder druk. De corona crisis 
versnelt het proces. Ook bij ons is de urgentie hoog. Door de vergrijzing en het tekort aan ambtsdragers.  
Vanuit ons verlangen Jezus te volgen willen we met elkaar op zoek gaan naar hoe je samen kerk-zijn en 
geloven vormgeeft in de komende jaren. Dat vraagt moed om te bewegen, terwijl je niet precies weet waar 
je uitkomt; soms ook loslaten wat je lief is, in het vertrouwen dat God ons leidt. 
Carla sluit af met 2 Korintiërs 4, vers 7 - 10. 
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3. Notulen vergadering 8 februari 2021 
Verslag wordt goedgekeurd 
 
4. Jeugd betrekken, vervolg 
Er is al veel over gezegd. We laten het voor nu. 
 
4a. Opzeggingen/vertrokken 
Als je verhuist word je automatisch door de gemeente overgeschreven naar de woonplaats waar je gaat 
wonen. Mensen die dit niet willen, kunnen dit zelf terugdraaien. Zo krijgt onze kerk ook mensen binnen, die 
soms geen lid willen worden van de Korenaar en zich dan ook weer uitschrijven. 
In Hazerswoude-Dorp hebben we 2 kerken die bij de PKN horen. Daarom worden nieuwe leden bezocht 
door of iemand van de Hervormde gemeente of van Korenaar en krijgen zij informatie van beide kerken.  
 
5. Uit de commissies: 

5.1 Missionaire commissie 
Ze gaan overleggen over de jaarmarkt. 
5.2 Diaconie 
Er is een wissel bij het voorzitterschap van Aurelia.  
Kinderen van 4 tot 11 jaar krijgen komende week een kaart en een zakje paaseitjes van de Korenaar. 
5.3 College van Kerkrentmeesters 
De eerste editie Kerkklanken is online. Het lijkt goed te zijn ontvangen. Er zijn tot nu toe 39 stuks 
papieren versies aangevraagd, maar er wordt verwacht dat meer mensen zich nog gaan aanmelden.  
5.4 Liturgiecommissie 
Er komt alleen Goede Vrijdag een onlinedienst met teksten en liederen. De commissie vraagt zich af of 
ze nog wat kunnen betekenen voor de Paasdienst. 
5.5 Pastoraat 
Ali van Amsterdam gaat helpen met de bezoeken in wijk 4.  

 
6. Nieuwe ambtsdragers; invullen v.d. taken. 
Na de zomer stoppen 2 personen met het werk van wijkouderling. We hebben dan slechts 3 
wijkouderlingen voor onze 6 wijken. 
De kerkraad stemt in om een werkgroep die gaat na denken over "het kerk zijn in de komende jaren" op te 
starten. 

 
7. Uitvoering Kerkdiensten voor de komende weken 
Na 23 maart kunnen we hier wat over zeggen, gaat het moderamen bespreken of er weer gestart kan 
worden met kerkdiensten met een kleine groep mensen. 
 
8. Beeld en geluid 
Er is al meerdere malen gesproken over het beeld en geluid in de kerk. Het wordt een flinke investering. 
Het is de bedoeling dat de investeringsruimte van volgend jaar naar voren gehaald wordt.  
Ook wordt de mogelijkheid opengehouden voor uitzenden via “kerkdienst gemist” in plaats van SIKN. Met 
als doel om de betrouwbaarheid te verbeteren.  

 
9. Mededelingen predikant 
Carla vindt het fijn dat ze iedereen online in de vergadering ziet, maar hoopt dat het spoedig weer op de 
gebruikelijke wijze kan. 

 
10. Mededeling voorzitter 
De opvolging van het jaarboekje ligt bij redactie van kerkklanken. 
De kerk heeft een mail gekregen over dat kerkklanken nu voor iedereen te vinden is op internet en 
daardoor adressen voor iedereen te zien zijn. Dat mag  niet i.v.m. AVG. Dit gaat opgepakt worden. 
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11. Rondvraag 
Carla wordt bedankt voor de ochtend meditaties. 
In het blad voor ouderlingen stond iets over een wandeling. Mieke vroeg zich af of dat iets voor onze kerk 
zou zijn. Zo ja, dan wil Mieke hiermee helpen het te regelen. 

 
12. Sluiting 
Rita de Gelder spreekt gedachten uit over de inhoud van het geloof: " Het licht" 
 
 

Gedicht 
 

Je voedt zoveel monden 
 met zaden van het veld 

of kruimels voor de honden 
 en veel te weinig geld. 

 
Een jongen loopt te venten 

met broden en met vis. 
Van al die rijen mensen 
weet niemand wie hij is. 

 
Alleen de mensen visser 
herkent hem zo te zien, 

gelooft, beaamt: hij is er! 
God heeft hierin voorzien. 

 
Vijfduizend monden voeden 

– keer tien keer tien keer tien – 
 

is delen van het goede 
waar God in heeft voorzien. 

 
René van Loenen via Petrus op weg naar Pasen 

veertigdagentijdkalender 2021 
 

Ingebracht door Meinte Vierstra 
 
 

Paaschallenge 2021 
 
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!  
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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 
 
 

Gedicht: Passie 
 

Levend vanuit een droom 
Gaan waar je wordt geleid 
Tekens van hoop opgericht 

tegendraads leven 
het kàn 

Uw wil geschiede 
tot leidraad genomen 

alles losgelaten, behalve dàt 
weten ,er is geen andere weg 

dan die van gaan door lijden en eenzaamheid 
Mensenmens 

met heel die last op je rug 
tè zwaar om te dragen 

en toen liet je het gebeuren... 
daar, tussen hemel en aarde 

is het volbracht! 
De dood is gedood 

het leven kan worden geleefd! 
 

Ingebracht door Rita de Gelder 
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Bijbelleesrooster april 2021 
 

Dag Nr. Bijbeltekst Onderwerp 

donderdag 1  
Witte Donderdag  
Marcus 14:12-72 Maaltijd en meer 

vrijdag 2  
Goede Vrijdag  
Marcus 15:1-47 

Werkelijk, deze mens was Gods 
Zoon 

zaterdag 3  Psalm 88 Duisternis 

zondag 4  
Eerste Paasdag  
Marcus 16:1-8 

De eerste getuigen 

maandag 5  
Tweede Paasdag  
Marcus 16:9-20 

Overtuigd 

dinsdag 6  Psalm 30 Vreugde na verdriet 
woensdag 7  Jesaja 25:1-5 Beschutting 
donderdag 8  Jesaja 25:6-12 Het nieuwe normaal 
vrijdag 9  Psalm 133 Liefde en zegen 
zaterdag 10  Jesaja 26:1-11 Sterk 
zondag 11  Jesaja 26:12–27:1 Leven! 
maandag 12  Jesaja 27:2-13 Hoop 
dinsdag 13  Psalm 81 Liefdesverklaring 
woensdag 14  Ezechiël 33:1-11 Een gewaarschuwd mens 
donderdag 15  Ezechiël 33:12-20 Afkeren of terugkeren 

vrijdag 16  Ezechiël 33:21-33 
Het verleden is geen garantie voor 
de toekomst 

zaterdag 17  Ezechiël 34:1-10 Wie is de goede herder? 
zondag 18  Ezechiël 34:11-22 Zoekende liefde 
maandag 19  Ezechiël 34:23-30 Herderlijke zorg 
dinsdag 20  Psalm 100 Oproep 
woensdag 21  1 Johannes 1:1-10 God is licht 
donderdag 22  1 Johannes 2:1-11 God is vergevend 
vrijdag 23  1 Johannes 2:12-17 God is er altijd 
zaterdag 24  1 Johannes 2:18-29 God is rechtvaardig 
zondag 25  1 Johannes 3:1-10 God is Vader 
maandag 26  1 Johannes 3:11-24 God is betrouwbaar 
dinsdag 27  Ezechiël 35:1-15 Bergrede 
woensdag 28  Ezechiël 36:1-15 Opbloei 
donderdag 29  Ezechiël 36:16-28 Terugkeer en inkeer 
vrijdag 30  Ezechiël 36:29-38 Paradijsbelofte 

 
 

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.  
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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.  
 
 

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 meinummer inleveren tot 22 april a.s. 
bij de redactie of 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, Nienke Windemuller 
 3  Joke Roelofs en Piet Voets, vacature  
 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   
 
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  
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.  
 
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 
 


