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Orde van dienst zondag 18 april : 
 

Intochtslied (Psalm 146a: 1 en 7) (you tube) 

Welkom 

Votum/stilte/drempelgebed 

Lied (NLB 213) (you tube) 

Lezing NT vermaning (Efeziërs 5:1-8) 

Lied (NLB 834) (you tube) 

Gebed 

Schriftlezing (lector): 1 Johannes 1 v. 1-10 

Kindermoment (you tube) 

Lied (Psalm 84: 1 en 4) (you tube) 

Woordverkondiging 

Lied van toewijding (Abba Vader, U alleen) 

(you tube) 

Dankzegging/voorbede/stilte/Onze Vader 

Collectemoment 

Slotlied (NLB 705) (you tube) 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
                                                                                                                                                                       
 
 
 
 

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 18 april 2021   
Vandaag is onze voorganger dhr. Pieter Bijl uit 
Papendrecht. Organist zal Jos Qualm zijn en koster is 
Aad van Zanten.  
 
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 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 

 
 

Bloemengroet 
De bloemen gaan, met een hartelijke groet van ons allen, naar Jan en Bep van 't Wout. 
We wensen Jan en Bep veel sterkte in deze moeilijke tijd. 
Ze worden bij Bep gebracht door Jaap Jansen. 

 
 
Volgende week zondag 25 april   
gaat voor ds. Carla Melgers. Organist is dan Herman Verbree. Ed de Jong is dan de koster.  
De collecten zijn voor KIA/Diaconaat en kerk. 

 

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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Uit de gemeente 

 HARTELIJK DANK  
Afgelopen zondagochtend bracht Marjan Zintel namens u allen bij mij een prachtig bloemstuk met 
daarbij twee mooie zelfgemaakte kaarten. 
Ik wil u daarvoor hartelijk bedanken, ook voor de vele kaarten, brieven, bezoekjes en telefoontjes 
die ik in de afgelopen periode vanuit onze gemeente mocht ontvangen. 
Ik maak het goed en hoop dat we elkaar binnen niet al te lange tijd weer in De Korenaar kunnen 
ontmoeten. 
Een hartelijke groet van Mieke van den Bosch. 

 

 Twee weken geleden is mw. Jannie Hortensius geopereerd aan haar rechterhand. Een operatie 
waar ze erg tegen opzag, maar die gelukkig goed gegaan is. Wel moet ze nu een paar weken met 
gips om de hand zich zien te redden. Een kaartje o.i.d. zal haar goed doen. 

 
 
 

 

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. 
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Muziekdiensten 

 
Vanwege de vele enthousiaste reacties op de Top 2000 dienst en het enthousiasme van iedereen die 
hieraan heeft meegewerkt, willen we in dit nieuwe jaar vier ‘’muziekdiensten’’ organiseren, die qua thema 
toe leiden naar de Top2000 dienst. 
We hebben gekozen voor “Het ritme van de tijden’’. Op 7 februari was er een muziekdienst over de 
verstilling van de winter. 
Nu mogen we de lente vieren in de muziekdienst van zondag 25 april 
 

Muziekdienst “Lente’’ aanstaande zondag 25 april 

 
De lente is de heerlijke tijd van het ontvangen. Een winter lang waren we meer naar binnen gekeerd, even 
leek er niets mee te gebeuren. Totdat je merkt dat er langzaam iets nieuws groeit. De lente kondigt zich 
aan! 
Met Pasen vierden we dat het nieuwe leven doorbrak. De luiken van ons hart staan open om de liefde van 
Christus binnen te laten, die sterker bleek dan alle duisternis en dood. Vanaf Pasen tellen we in de lente 
zeven weken van zeven dagen plus één dag tot aan Pinksteren, de vijftigste dag.. Een periode van volheid 
in het kwadraat plus één. Voller kan het niet! Pinksteren verwijst dan ook naar de ervaring van doorbraak 
en vol worden van de heilige Geest. De natuur gaat buiten steeds meer open en alles wordt kleurrijker. Het 
is alsof de lente het volle leven omarmt. 
 

Delen van lente-ervaringen: foto’s/ tekeningen/ ervaringen/liederen 
Wat zou het mooi zijn als we onze lente-ervaringen met elkaar gaan delen! 

Stuur een mooie foto, tekening naar mij op (via app of mail) dan worden ze in de dienst vertoond zodat 
iedereen ervan kan meegenieten. 

Heb je een mooi lentelied, stuur het op! (misschien wel zelf gezongen of gemusiceerd?) Het zou helemaal 
leuk zijn als je in een kort zelf opgenomen filmpje je liedkeuze uitlegt. 

Wil je een lente-ervaring delen? Graag! Neem het op (liefst met beeld 😉) en stuur het in. 

Zo kunnen we de lente met elkaar vieren! 
 

Graag insturen voor woensdag 21 april naar ds. Carla Melgers 


