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. Orde van dienst 11 april   
 
voorganger: ds Florisca van Willegen-Kerkvliet 

 
Orgelspel 
Predikant, ouderlingen en diakenen komen 
binnen; 
Lied voor de dienst:  lied 212: 1, 2 en 5  
Welkom  
Stil moment  
De predikant nodigt de gemeente uit om, 
indien mogelijk, te gaan staan   
Intochtslied: psalm 81:1,2 en 4  
Votum en Groet 
Klein Gloria gezongen 
Kyrie-gebed  
Kyrië en Glorialied: lied 281: 1, 2, 3, 6, 7 en 
8 
Gebed van de zondag 
Moment voor de kinderen 
1e schriftlezing: Jesaja 26: 1-13 
Lied 175: 1, 3 en 4  
Johannes 20:19-31 
Lied 644: 1, 2 en 5                                
Verkondiging 
Lied 647: 1 t/m 4      
Dankzegging en voorbeden , stil gebed, 
Onze Vader 
Collecten         
Slotlied (staande): 630: 1, 3 en 4  
Zegen       
zingen 3x amen 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
                                                                                                                                                                       
 
 
 
 

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 11 april 2021   
is ds. van Willigen-Kerkvliet uit Uithoorn de voorganger, 
organist is Herman Verbree en  
Alfred Hoogendoorn regelt het kosterwerk.  

 
De dienst wordt online uitgezonden via 

Kerkomroep om 9.30 uur.  

Zoals bekend is het vaak druk om die tijd op de 

Kerkomroep-site. U/jij kunt, als de verbinding 

moeilijk is, de dienst ook later bekijken. 

Collecten 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 
 

Bloemengroet 
De bloemen gaan, met een hartelijke groet van ons allen, naar Mieke van den Bosch. Ze worden gebracht 
door Marian Zintel. 

 
Uit de gemeente 

 Mevrouw van ’t Wout is enkele weken geleden geopereerd aan haar onderrug. Het is moeilijk en 
verdrietig om te ervaren dat ze steeds minder kan en dat ze ook niet meer voor haar man kan 
zorgen. Bij dhr. van ’t Wout is alzheimer geconstateerd.  
Hij verblijft nu in Rhijndael, (afdeling: Prinsenschouw) Europasingel 2, 2396 EM Koudekerk aan den 
Rijn. Wij wensen dhr. en mevr. van ’t Wout de kracht en troost toe van de Eeuwige. 

 

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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 Op woensdag 31 maart  is Liam Martin Arjan geboren, zoontje van Guido en Mariska 
Nieuwenhuijse-van Zanten en broertje van Jamie. 

 Wij feliciteren de ouders, grote broer en ook de grootouders van harte met dit wonder van nieuw 
leven. 

 
Kinderen zijn toekomst van Godswege. 

Een toegemeten erfdeel in een onbekend verschiet. 
Een gave die je dagen vult met licht op wat gaat komen. 

Want uit onszelf bouwt God de dag van morgen. 
  
 

Volgende week zondag 18 april  gaat voor dhr. Pieter Bijl uit Papendrecht.  

Organist zal Peter Burger zijn en koster is Aad van Zanten.  
De 1e en 2e collecte zijn voor: Diaconie en Onderhoudsfonds 
 
 

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 april 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. 


