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. Orde van dienst 4 april  
Paasmorgen. 

 
Organist speelt voor de dienst melodie van 
Lied 637 
Lezen door Marianne: Tekst lied 637 
Paaskaars wordt binnen gebracht 
Verstilling 
Zegengroet Carla 
Zingen door koortje Lied 630: 1 

Organist speelt: 2 
Koortje zingt: 3 en 4 

Klein Gloria gesproken door voorganger 
Zingen door koortje Kyrie:  
Kom met licht van uw vertrouwen 
Kyriegebed gesproken door voorganger 
Zingen: Kyrie 
Kyriegebed gesproken door voorganger 
Zingen: Kyrie 
Project: Kindernevendienst 
Zingen Koortje: Lied 1000: 1 en 5 
1

e
 Schriftlezing: Johannes 20: 1-10 

Zingen Lied Jezus Christus is verrezen  
 (IONA): 1 en 2 
2

e
 schriftlezing: Johannes 20: 11-18 

 Zingen: 3 en 4 
Verkondiging. 
Pasen, een weg naar heel wording  
Zingen Lied 527  

Koortje 1 en 2 
organist speelt 3 

 Koortje 4 en 5 
Gebeden  
Collecten, Organist speelt U zij de Glorie 
Hoe is het met? 
Slotlied: Koortje zingt Lied 77 uit nieuwe 
bundel van Sytze de Vries 
Zegen 
Zingen:  
God zal met je meegaan als licht in je ogen 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
                                                                                                                                                                       
 
 
 
 

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 4 april 2021   
is ds. Carla Melgers onze voorganger. Organist is Jos 
Qualm en de koster Hilbrand Zintel. 
 
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 4 april 
 

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. 

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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Bloemengroet 
De bloemen gaan dit keer, met een hartelijke groet van ons allen naar Sjaan en Bram Bos. We wensen hen 
veel sterkte toe in deze moeilijke tijd. 
Ze worden gebracht door Meinte Vierstra. 

Volgende week zondag 11 april 
 

gaat voor ds. van Willigen-Kerkvliet uit Uithoorn, organist is Herman Verbree en Aad van Zanten regelt het 
kosterwerk. De collecten zijn voor Kerk en Diaconie. 
 

 
Spaardoosjes 
Met de Spaardoosjesactie ondersteunen wij projecten van Kerk in Actie in Burkina Faso. Burkina Faso ligt 
net ten zuiden van de Sahara en heeft te maken met veel droogte en jaarlijks steeds onregelmatig 
wordende regenval. Hierdoor is stabiele landbouw lastig.  In het project worden o.a. families onderwezen 
en geholpen in het aanleggen van groentetuinen. Hierdoor kunnen gezinnen zelf in hun voedselbehoefte 
voorzien. 
De gespaarde doosjes zijn per post naar u toegekomen, deze kunt u inleveren op vrijdagmiddag 2 april van 
15.00 tot 18.00 uur in de tuin bij Mieke den Haan (tegenover Ds., v.d. Boschstraat 4). Mocht u het 
gespaarde bedrag liever overmaken dan het dat op Rabobanknummer NL51RABO0325908370 t.n.v. 
Missionaire Commissie Protestantse Gemeente o.v.v. ‘project Burkina Faso’. 
Hartelijk dank, 
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 

 


