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Zondag 2 mei 2021, 5e van Pasen 
“Leven in vrijheid’’ 

 
Lied voor de dienst lied 600 
Welkom 
Stil gebed 
Bemoediging en groet 
Lied 1010: 4 (door organist) 
Gebed                                                                                                                                                
Schriftlezing Jesaja 43: 1- 3A 
Schriftlezing Johannes 1: 1-5 
Lied 119A (door organist) 
Schriftlezing Johannes 21: 1-14 14 
Lied 880 
Overweging 
Lied 1014; Geef vrede door van hand tot 
hand 
Dienst van de gebeden 
Inzameling van de gaven /  
Orgelspel Lied 568 ‘’Ubi Caritas’’ 
Hoe is het met? 

Lied 708: 1 en 6 
Zegen 
De Steppe zal juichen 
 

 
 

 
 
                                                                                                                                                                       
 
 
 
 

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 2 mei 2021   
Vandaag is ds. Carla Melgers onze voorganger. Piet Boon 
is organist en Cok Rademaker verzorgt de kostersdienst. 
 
Vanaf vandaag worden weer diensten gehouden 
waarbij 30 mensen aanwezig mogen zijn. U bent van 
harte welkom en u kunt zich daarvoor opgeven via het 
volgende telefoonnummer 0645469878 . Dit kan op 
zaterdagavond tussen 19.00  – 21.00 uur.  
(We gaan er dan vanuit dat u geen klachten heeft die met 
Corona te maken zouden kunnen hebben.  
Graag een mondkapje dragen bij binnenkomst en verlaten 
van de kerk) 
 
De dienst wordt online uitgezonden via Kerkomroep om 9.30 uur.  

Het is vaak druk om die tijd op de Kerkomroep-site. U/jij kunt, als de verbinding moeilijk is, vanaf 

een uur na de uitzending, de dienst ook bekijken. 

Collecten 2 mei 

1e inzameling van uw gaven is voor PKN jeugdwerk 

De collecte van vandaag is bestemd voor het jeugdwerk van de Protestantse Kerk. Kinderen en jongeren 
hebben een plek in de kerk! Onderzoek en ervaring laten zien dat kerken die dit serieus nemen, 
aantrekkingskracht hebben op jongeren en jonge gezinnen. Of dit nu in een traditionele of in een 
vernieuwende omgeving is. Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, ontwikkelt 
materialen waarmee jeugdwerkers en andere vrijwilligers de kerk tot een plek kunnen maken waar 
jongeren zich gezien, geliefd en veilig voelen. En waar hun aanwezigheid en talenten impact hebben. 
Geef in de collecte en steun het jeugdwerk van de Protestant om gemeenten te helpen een thuisplek voor 
jongeren te zijn. Hartelijk dank voor uw bijdrage! 
 
2e inzameling van uw gaven is voor eigen diaconie 
 

 Bloemengroet   
De bloemen gaan zondag, met een hartelijke groet van ons allen, naar mevrouw J. Steenwijk- Grit. 
Het was 23 april een jaar geleden, dat haar man Arie is overleden. We wensen haar veel sterkte. 
Ze worden gebracht door Nel Schupper. 

 

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 9 Mei 
 

zal ds. H.G. van Viegen uit Waddinxveen voorgaan. Organist is Herman Verbree en koster Hilbrand Zintel. 
De 1e collecte is voor de Diaconie en de 2e collecte is bestemd voor het Onderhoudsfonds. 
 

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 mei in 1 keer (is 11 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

 


