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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 25 april 2021   
 Vandaag in de muziekdienst “LENTE” gaat voor ds. Carla Melgers. Een zeer gevarieerde dienst met mooie 
muziek en beelden afgewisseld met teksten en foto’s ingezonden door gemeenteleden. Koster is Ed de 
Jong.    
 

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 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. 
 

Bloemengroet 
De bloemen gaan, met een hartelijke groet van ons allen, naar Flip en Atie de Gelder. 
Ze worden gebracht door Eline Wessels. 

Uit de gemeente 
 Bij mevr. Janny Bos-Leenheer is de ziekte van Parkinson geconstateerd. Een verdrietig bericht voor 

haar, Piet en de kinderen. Wij hopen dat de medicatie die Janny nu krijgt goed zal werken. Wij 
wensen Janny en Piet en hun gezin de kracht en liefdevolle nabijheid toe van onze Schepper. 

 

 Geheel onverwacht is op zondag 18 april op 73-jarige leeftijd overleden Willem Rademaker, Wim. 
Wat een gemis en verdriet voor Trudi, hun kinderen en kleinkinderen. Wat een gemis ook voor ons 
als gemeente waar Wim zich jarenlang met hart en ziel voor heeft ingezet. Zaterdag 24 april om 

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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13.00 uur is de afscheidsdienst in De Korenaar. Aansluitend zal Wim begraven worden op de 
algemene begraafplaats aan de Provinciale weg in Hazerswoude-Dorp.                                                                                                                            
Op de rouwkaart staan woorden uit Jesaja 41, vers 10: ‘’Vrees niet, want ik ben met u’’. Wij bidden 
Trudi, de kinderen en kleinkinderen en alle anderen die om Wim rouwen toe dat ze deze nabijheid 
van de Here God mogen ervaren. 

 

Volgende week zondag 2 Mei 
 

gaat voor in de dienst ds. Carla Melgers. Piet Boon zal orgel spelen en de collecten zijn voor 
PKN/Jeugdwerk en Diaconie 

 
Spaardoosjes 
De spaardoosjesactie was dit jaar een groot succes, wij hebben in totaal 1.348,84 EUR opgehaald! Een 
heel mooi bedrag wat Kerk in Actie goed kan gebruiken voor de projecten in Burkina Faso. Wij zullen u 
komende tijd  op de hoogte blijven houden van de ontwikkelingen aldaar. 
Mocht u nu een (extra) bijdrage willen doen, dit kan natuurlijk altijd op Rabobanknummer 
NL51RABO0325908370 t.n.v. Missionaire Commissie Protestantse Gemeente o.v.v. ‘project Burkina Faso’. 
Hartelijk dank voor uw steun! 
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      
                                                
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 
 

Orde van dienst 
 

 Welkom 
 

 Lente, Anouk 
ANOUK presenteert de LENTE in het RTL WEERBERICHT 

 Stil gebed 

 Bemoediging en groet 

 Lezen:  Jesaja 43: 19 

 ‘Sera Noa - Heer van de dans  

 “Lied van verlangen” (Jaap Zijlstra) 
 
Zoals een bloem zijn kelk heft naar de zon, 
een boom zijn armen uitbreidt naar de hemel, 
ja, zelfs het zaad, diep in de akkergrond, 
zoekt naar het licht en opstaat om te leven, 
zo zoekt ons hart naar U… 

 
 
 
Vergeet-me-nietjes, Jady Hoogendoorn 
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Boom Jan Jongenotter 
 
 

 Lezen: Psalm 1: 1-3                                                                                                                                 

 Lied Leven als de bomen 
 

 

 Schilderij Annette van den Bosch 
 
Filmpje Annette met uitleg over Schilderij 
 

 Follow the sun, Xavier Rud 
 
Volg 
Volg de zon 
En waarheen de wind waait 
Als deze dag voorbij is 
 
Adem 
Adem in de lucht 
Bepaal je doelen 
Droom zorgvuldig 
 
Morgen is een nieuwe dag voor iedereen 
Een gloednieuwe maan, gloednieuwe zon 
 
Dus volg 
Volg de zon 

De richting van de vogels 
De richting van liefde 
 
Adem 
Adem in de lucht 
Koester dit moment 
Koester deze adem 
 
 
Morgen is een nieuwe dag voor iedereen 
Een gloednieuwe maan, gloednieuwe zon 
 
Als je voelt, dat het leven op je drukt 
Als een zwaar gewicht 
Als je voelt, dat deze krankzinnige samenleving 

Broedende fuut, Annette 
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De spanningen doen toenemen 
Ga wandelen naar de dichtstbijzijnde oever 
Onthoud deze plek 
Vele manen zijn opgekomen en ondergegaan, 
lang 
Lang voordat jij kwam 
Dus, waarheen waait de wind 

Wat zegt je hart 
 
Volg 
Volg de zon 
En waarheen de wind waait 
Als deze dag voorbij is 

 

 Lezen: Psalm 104: 24, 25 
 
 
Foto’s Jan Jongenotter 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mieke den Haan 
Zijn moeder was er niet meer; meegenomen door de 
dierenambulance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Romeinen 8: 22-26 
‘Dat ben jij’ OG3NE 

 In memoriam Willem Rademaker 
Lied ter nagedachtenis 

 Lied 416 Ga met God en Hij zal met je zijn 

 Gebed 

 Collecte (tijdens collecte) 

 Hoe is het met? 

 Christiaan over ‘’Here comes the sun’’ van the Beatles 
Here comes the sun, the Beatles 
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Hier komt de zon 
Hier komt de zon 
Het is goed 
 
Kleine lieveling, het is een lange koude 
eenzame winter geweest 
Kleine lieveling, het lijkt jaren geleden dat 
hij hier is geweest 
Hier komt de zon 
Hier komt de zon, en ik zeg 
Dat het goed is 
 
Kleine lieveling, de glimlachen komen 
terug naar de gezichten 
Kleine lieveling, het lijkt jaren geleden dat 
hij hier is geweest 
Hier komt de zon 
Hier komt de zon, en ik zeg 
Dat het goed is 

 
 
 
Zon, zon, zon, hier komt het 
Zon, zon, zon, hier komt het 
Zon, zon, zon, hier komt het 
Zon, zon, zon, hier komt het 
Zon, zon, zon, hier komt het 
 
Kleine lieveling, ik voel dat het ijs 
langzaam aan het smelten is 
Kleine lieveling, het lijkt alsof het jaren 
geleden is sinds het helder is geweest 
Hier komt de zon 
Hier komt de zon, en ik zeg 
Het is goed 
 
Hier komt de zon 
Hier komt de zon, en ik zeg 
Het is goed 
Het is goed

 

 Zegengebed 
 
Moge de weg je zeggen: 
volg me maar 
Moge de ster je zeggen: 
richt je vaart op mij 
Moge de grond je zeggen: 
bezaai me. 
Moge het water je zeggen: 
drink me 
Moge het vuur je zeggen: 
warm je 
Moge de boom je zeggen: 
schuil in mijn schaduw 

Moge de vrucht je zeggen: 
pluk me, eet me. 
En als je de weg kwijtraakt; 
geen vaste grond meer vindt 
en dreigt te verdrinken; 
Als het vuur is gedoofd en je kou lijdt 
in een nacht zonder sterren; 
als de bomen kaal zijn 
en je honger en dorst hebt, 
Dan moge zijn STEM je zeggen: 
Wees niet bang, Ik zal er zijn. 

 

 Lente Antonio Vivaldi 
 


