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Van de predikant: Pinksteren, vuur van inspiratie en bezieling (Handelingen 2: 1-12) 

Pinksteren, het verwijst naar de leerlingen van Jezus, die 
plotseling vreemde talen konden spreken en het woord van 
God verkondigden, nadat de heilige Geest over hen was 
neergedaald. Van die gebeurtenis is het volgende 
opgeschreven: `Plotseling kwam er uit de hemel een geluid 
dat leek op een enorme windvlaag en het vulde het hele huis, 
waar zij zaten. Op hun hoofden vertoonden zich tongen als 
van vuur, die zich verdeelden, en het zette zich op ieder van 
hen. Zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en 
begonnen in vreemde talen te spreken, zoals de Geest het hen 
gaf uit te spreken.‘ 

Het verhaal vertelde ik eens aan een groepje kinderen.  Bij het verhaal in de kinderbijbel die ik vasthield, 
stond een plaatje van de leerlingen met vuurtongen boven hun hoofden. `Het lijkt wel of ze allemaal een 
goed idee hebben!´ zei een jongetje. Zijn opmerking raakte me, omdat hij hiermee ineens de diepere 
bedoeling ervan aangaf. Natuurlijk staat er geschreven dat de leerlingen van Jezus door de kracht van de 
Heilige Geest vreemde talen konden spreken en zo het geloof over de hele wereld hebben verspreid. Maar 
het begon met hun inzichten, hun diepe bezieling. En misschien wordt dát wel bedoeld met die vuurtongen 
die zich over hun hoofden uitspreidden. Het begon met die wonderlijke inspiratie.  

Van harte wens ik ons allemaal toe dat het vuur van Pinksteren ons inspireert en bezielt. Als een lopend vuur. 
Want zo begon het, dat feest van de Voltooiing, van de geboorte van Christus’ kerk. Mogen we daaruit het 
geloof en het vertrouwen putten dat de heilige Geest ons nog steeds bijstaat. Onzichtbaar, maar zeker niet 
onmerkbaar. Want Pinksteren is het feest van God die geen afstand houdt, maar dichtbij ons komt, zelfs ín 
ons komt. Die mensen raakt, bezielt, vernieuwt, inspireert, en waar nodig ook corrigeert.  
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Om het feest van Pinksteren te begrijpen, helpt mij het beeld van de zon. De zon als God die boven ons is; de 
zonnestralen als Jezus die naar ons toe komt. En de warmte van de zon als de Geest die ons leven verandert. 
Een dag in de zon, en je wordt een ander mens.  

Ds Carla Melgers 
 
 

Kerkdienstenrooster 
 
Zoals bekend zijn er voorlopig digitale diensten via Kerkomroep.nl. 
 
2 mei 2021 9.30 uur o.l.v. Ds. Carla Melgers  
Organist: Piet Boon 
Koster: Ed de Jong 
1e en 2e collecte: PKN/Jeugdwerk en Diaconie 
 
9 mei 2021 9.30 uur o.l.v. Ds. H.G Van Viegen, Waddinxveen 
Organist: Herman Verbree 
Koster: Hilbrand Zintel 
1e en 2e collecte: Diaconie en Onderhoudsfonds 
 
13 mei 2021 9.30 uur o.l.v. ds. A. v. Campen. Gezinsdienst met Herv.Gemeente. 
 
16 mei 2021 9.30 uur o.l.v. Mevr. Janneke Bregman, Gouda 
Organist: Nog niet bekend 
Koster: Aad van Zanten 
1e en 2e collecte: Kerk en Diaconie 
 
23 mei 2021 9.30 uur Pinksteren o.l.v. ds. Carla Melgers Doopdienst 
Organist: Piet Boon 
Koster: Alfred Hoogendoorn 
1e en 2e collecte: KIA/Pinksterzendingswerk en Onderhoudsfonds 
 
30 mei 2021 9.30 uur: o.l.v. Ds. C.C.A. Melgers 
Organist: Jos Qualm 
Koster: Ed de Jong 
1e en 2e collecte: Diaconie en Kerk 
 
 

Collectedoelen 
 

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 
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9 mei 
1e inzameling van uw gaven is voor stichting de Hoop, Dordrecht.  
“De Hoop” is een evangelische hulpverleningsinstelling voor mensen met 
psychiatrische en/of verslavingsproblematiek, voor volwassenen, jeugdigen 
en kinderen. Daarnaast biedt de Hoop ouder-/partner werk en 
maatschappelijke opvang. De Hoop ggz biedt hulp bij zowel milde 
problematiek als bij ernstige problematiek. Ook zijn er verschillende woonvormen voor begeleid en 
beschermd wonen. Naast behandeling kan het dan soms juist ook gaan om hulp bij het weer aan het werk 
gaan, bij het vinden van lotgenotencontact of pastorale hulp bij levensvragen. 
 
2e inzameling van uw gaven is voor het onderhoudsfonds 
Een kerkgemeente moet onderhouden worden, dat geldt zeker voor de gebouwen.  Helpt u mee? 
 
13 mei, Hemelvaartsdag 
Gezamenlijke dienst in de Hervormde gemeente 
 
16 mei 
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 
 
23 mei, 1e Pinksterdag  
1e inzameling van uw gaven is voor Kerk in actie, Pinksterzendingsweek, Egypte 
Het Bijbelgenootschap van Egypte schrijft elk jaar een bijbelcompetitie voor kinderen uit. Dit is een groot 
succes in de Egyptische kerken. Kinderen, maar ook hun ouders, bestuderen het Bijbelboek dat in de 
wedstrijd centraal staat. 
In een afsluitende ceremonie met cabaret en muziek krijgen de kinderen allemaal een kleurplaat van een 
Bijbelverhaal en de oudste groepen krijgen een eigen Bijbel. De winnaars van de Bijbelcompetitie krijgen een 
Evangelie-stripboek. De wedstrijd stimuleert jong en oud om in de Bijbel te lezen. 
Steun dit werk 
U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in 
Actie te Utrecht, o.v.v. het projectnummer 'Z 009195' of doneer online. Hartelijk dank! 
 
2e inzameling van uw gaven is voor het onderhoudsfonds 
Een kerkgemeente moet onderhouden worden, dat geldt zeker voor de gebouwen. Helpt u mee? 
 
30 mei   
1e inzameling van uw gaven is voor stichting rolstoelen Tunesië 
Niet in ieder land is het vanzelfsprekend om hulpmiddelen te krijgen als je gehandicapt bent. Tunesië is zo’n 
land. De stichting rolstoelen voor Tunesië zet zich in om zoveel mogelijk mensen met een beperking in 
Tunesië van hulpmiddelen te voorzien. Van rolstoelen tot douchestoelen, van rollators tot elektrische 
bedden. 
 
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. 
 
Alle inzamelingen, van harte bij u aanbevolen. 
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Wilt u het werk van de diaconie blijven steunen? Dat kan. Een gift kunt u overmaken op: ING rek.nr.  
NL12 INGB 0000397019 t.n.v. Diaconie. Onder vermelding van: Gift diaconie of het gewenste projectdoel. 
 
Uw diaconie, Omzien naar elkaar! 
 
 

Collecteverantwoording maart 2021 
 
Kerk:    21/03  € 234,78 
     07/03  €  244,78 Biddag 
   
Onderhoudsfonds:  14/03  € 234,78 
     28/03  € 234,78 
  
Diaconie:   07/03  € 234,78 
     21/03  € 234,78  
 
Kerk in Actie/PKN 
Voorjaarszendingsweek: 07/03  € 234,78 
Diaconaat:   14/03  € 234,78 
Jeugdwerk:   28/03  € 234,78 
 
 

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 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. 
Uw diaconie 
 
 

Op zoek naar de duiven. 
 
Rond Pinkeren is er een zoektocht in ons dorp.  
Je gaat dan op zoek naar de letters die op de duiven staan.  
Deze duiven hangen voor het raam bij allerlei huizen.   
Heb je ze allemaal gevonden staat er een woord op je kaartje. 
Verdere informatie komt nog op de website en in de gemeentebrief. 
 
Missionaire commissie 
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Kledingactie 
 

Lente- en zomerkledingactie voor gedetineerden in de P.I. Alphen aan den Rijn - locatie Eikenlaan vanuit het 
Diaconaal Platform Alphen aan den Rijn. 
 
Georganiseerd door de Diaconie van “De Korenaar” Dorpsstraat 183 Hazerswoude-Dorp 
 
GRAAG BEZORGEN MAANDAG 31 MEI VAN 10.00 UUR TOT 12.00 UUR 
 
Kledinginzameling voor de gevangenen te Alphen aan den Rijn. 
In de P.I. (gevangenis) Alphen aan den Rijn – locatie Eikenlaan zitten veel arrestanten (mannen), in afwachting 
van hun rechtszaak en kortgestraften. Veelal beschikken deze mannen over weinig kleding en hebben vaak 
geen familie of vrienden die kunnen zorgen voor aanvoer van extra kleding. 
De medewerkers van de afdeling Geestelijke Verzorging van de P.I., bestaande uit: predikanten, pastors, 
imams en geestelijke raadslieden van andere levensovertuigingen, trekken zich deze nood aan en vragen de 
kerken en andere instanties te Alphen aan den Rijn om in deze nood te voorzien. Namens de kerken in de 
gemeente Alphen aan den Rijn, is het Diaconaal Platform Alphen aan den Rijn (D.P.A.) het contactadres voor 
medewerkers van de Penitentiaire Inrichting (P.I.).  
Reeds enkele jaren stellen veel kerken te Alphen zich bij toerbeurt beschikbaar om een kledinginzameling te 
houden. Deze acties geven de mogelijkheid om enerzijds eens opruiming te houden in de kledingkasten en 
anderzijds de kans om het ‘omzien naar onze naaste’ concreet te maken. De gedetineerden in de P.I. zijn u 
daar zeer dankbaar voor. 
Aan de volgende soorten mannenkleding (schoon en heel!) is behoefte: 

• Schoenen (ook sportschoenen) 
• Trainingspakken en joggingbroeken   
• T-shirts 

• Jacks  
• Spijkerbroeken en gewone broeken 
• Korte broeken

 
 

Jarigen 80+ 
 
17 mei  
Mevr. S. Bontenbal – de Gelder, Gerard Doustraat 23, 2391 CT 89 jaar 
 
Bron: Kerkelijk bureau 
 
Maandelijks vermelden we de jarigen van 80 jaar en ouder. Stelt u geen prijs op vermelding van uw verjaardag, dan kunt 
u dit doorgeven aan het kerkelijk bureau (kerkelijkbureau@pghkorenaar.nl) of aan uw wijkouderling. 
 
 

Kerkelijke stand 
 
Overleden:  
Op 18 april 2021 de heer W. Rademaker in de leeftijd van 73 jaar.  
  
Geboren:  
Op 31 maart 2021 Liam Martin Arjan, zoon van Guido en Mariska Nieuwenhuijse-van Zanten en broertje 
van Jamie. 
 
Nieuw ingekomen in onze gemeente:  
Dhr. J. van ’t Wout  
Mevr. J. Habraken 
 



 Kerkklanken mei 2021, pagina 6 

In memoriam: Willem Rademaker 
 
Zondag 18 april, aan het einde van de middag, overleed geheel onverwacht, op 73-jarige leeftijd, Willem 
Rademaker, Wim. Lief, zorgzaam maatje van Trudi, lieve vader en schoonvader van Lisette met Johan, 
Suzanne met Ron, Manon met Edwin, Pascal met Marion en Stephan met Isabelle en trotse opa van Femke, 
Willemijn, Fleur, Julia, Borre, Senne, Benthe, Jitze, Lucca en Camilo. 
 
Op de rouwkaart staat een prachtige foto van de Rietveldse molen, met daarnaast het zomerhuis waar Wim 
is geboren op 9 september 1947 als oudste van vier kinderen. Al jong kreeg hij te maken met de 
kwetsbaarheid van het leven. Door zijn astma moest hij veel van school missen en mocht hij niet voetballen 
wat hij zo graag deed. Deze moeizame start in zijn leven heeft hem niet klein gekregen. Integendeel; hij 
klaagde nooit en genoot van alles wat wel kon. Zoals vriendschappen, lidmaatschap van de jeugdvereniging 
en zijn werk als timmerman. 
 
Hij trouwde met Gerry Pels. Ze gingen wonen aan de Voorweg waar dochter Lisette werd geboren. Vijf jaar 
later, toen ze woonden in Plan Zuid, werd ook weer tot hun groot geluk, dochter Suzanne geboren. 
Toen Wim op zijn 34e acute reuma kreeg, kon hij het timmermansvak niet meer uitoefenen. Hij werd 
conciërge op de Van de Bos mavo. Dat werk was hem op het lijf geschreven. Hij genoot van het contact met 
de jongeren. Ze mochten hem graag; hij was lief en dwong tegelijk respect af. Met hart en ziel deed hij dit 
werk; het was zijn school! 
 
Zoals het ook zijn kerk was. Zo vele jaren heeft hij zich ingezet voor de Korenaar: als diaken, als lid van de 
commissie van beheer, als lid van het drukwerkteam en 25 jaar lang als koster! 
Klein in het geloof was hij, zo verwoordde Trudi: ingetogen, weinig woorden maar des te meer emotie. 
Tijdens de afscheidsdienst op zaterdag 24 april in De Korenaar lazen we woorden uit Psalm 84: 

2Hoe lieflijk is uw woning, 
HEER van de hemelse machten. 
 3Van verlangen smacht mijn ziel 
naar de voorhoven van de HEER. 
Mijn hart en mijn lijf roepen 
om de levende God. 

Dat verlangen van de dichter van deze Psalm, het verlangen om in de kerk te zijn, dicht bij de Heer, herkende 
ik in Wim. De kerk was zijn tweede thuis. Hij genoot volop van het zingen in de cantorij, en hij werd vaak 
geraakt door een lied of door woorden uit de preek. Zo ontmoette hij de levende God. 
 
Een groot verdriet kreeg hij te verwerken toen zijn vrouw Gerry overleed. Nieuw geluk vond hij bij Trudi. Het 
volle leven omarmde hen en hun beider kinderen en kleinkinderen. Zij zijn dankbaar en trots dat hij deel van 
hun leven mocht zijn. Vol liefde was hij, behulpzaam, zachtaardig. 
 
Zaterdag 24 april om 13.00 uur is de afscheidsdienst gehouden in De Korenaar. Aansluitend is Wim begraven 
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. 
 
Carla Melgers 
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Verslag digitale Kerkenraadsvergadering 12 april 2021 
 
1.Welkom en opening:  
De voorzitter heet allen welkom en Meinte Vierstra opent met een gebed. 
 
2. Bezinning ds. Carla Melgers 
Carla leest Joh 21 vers 15 - 19. We staan stil bij de vraag: Wanneer laat jij je leiden door de Geest van 
Christus? We sluiten de bezinning af met Psalm 1 vers 1 - 3. 
 
3. Notulen vergadering 8 maart 2021 
Verslag wordt goedgekeurd 
 
4. Uit de commissies: 
4.1 Missionaire commissie 
• Paaschallenge organisatie was leuk.  
• Met Pinksteren wordt er een zoektocht met letters door het dorp georganiseerd voor de jongeren 

kinderen.  
• Bjorna Wanders is gestopt als lid van de commissie. De commissie gaat op zoek naar een nieuw 

commissielid. 
• Spaardoosjesactie is goed gelopen. 
 
4.2 Diaconie 
Eind mei komt er een actie voor zomerkleding voor de gevangenis van Alphen aan de Rijn. Hierna komt een 
actie voor de vakantie tas. 
 
4.3 College van Kerkrentmeesters 
Beamerteam is op zoek naar leden die de nieuwe installatie willen gaan bedienen.  
 
4.4 Liturgiecommissie 
Goede Vrijdagdienst en Paasochtenddienst gehad. Dit was fijn om te doen.  
 
4.5 Pastoraat 
Zieken in de gemeente zijn besproken. 
 
5. Jaarrekeningen, (Dick Zaal) Kascontrolecommissie benoemen 
• De jaarrekeningen zijn besproken en de kascontrole commissie wordt benoemd.  
• De kerkraad besluit dat het netto resultaat wordt toegevoegd aan het ABV fonds. 
• Christiaan bedankt iedereen voor het vele werk. 
 
6. Bespreken "Nieuwe wegen" 
Inmiddels heeft de groep twee keer vergaderd. Eerste keer zijn de verlangens gedeeld. De tweede keer 
waren er 2 gasten, een tiener en een MiddenInner. Het was een goed en openhartig gesprek. Voor de 
komende periode zal het groepje voornamelijk aan het inventariseren zijn en met verschillende mensen in 
gesprek gaan. De kerkenraad wordt op de hoogte gehouden zodat het mee kan blijven denken.  
Er wordt gekeken of de notulen van de vergadering ook onder de kerkraadsleden verstuurd kunnen 
worden. 
Annette van de Bosch en Rita van Dorp worden ouderling met een speciale opdracht en Rita van Dorp 
wordt ook verbonden aan de pastorale groep. 
 
7. Bericht coördinator oppas 
Afgelopen jaren hebben veel mensen aangegeven te willen stoppen met de oppas, dit heeft als gevolg dat 
de coördinator Annemieke Hoogendoorn, het rooster niet meer rond krijgt. Daarnaast zou ze graag haar 
coördinerende rol willen overdragen. 
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Hoe zien we de toekomst van de oppas als kerkenraad? De kerkenraad hoopt dat dit toch behouden kan 
worden en we gaan met elkaar opzoek naar een nieuwe coördinator en mensen die 1of meer keren willen 
oppassen. 
 
8. Voorstel dienst met onderwerp vacatures 
Er is een idee ontstaan om een dienst te organiseren, waarin de vacatures binnen de kerk centraal staan. 
De vergadering vindt dit een goed idee, maar het is wel belangrijk dat er goede bekendheid aan gegeven 
wordt. Daarnaast moet er goed gekeken worden hoe je de doelgroep erbij wilt betrekken. 
 
9. Mededelingen predikant 
Carla is blij met de contacten die er digitaal (o.a. met catechisanten en MiddenInners) zijn. De 
catechisanten hopen dat ze het seizoen nog met een feestje kunnen afsluiten. 
De Paaschallenge met de catechisanten was een uitdaging en het was koud. Maar wel erg leuk. 
 
10.Mededeling voorzitter 
• Kerkklanken en adressen. De redactie van de website is aan het bekijken of kerkklanken op de website 

voor iedereen vrij kan blijven en dat er een aparte bladzijde met verjaardagen komt met een eenvoudig 
paswoord.  

• Opvolger van het jaarboekje. De belangrijke informatie kan op 2 A4 vellen. Het wordt dan bij iedereen 
rond gebracht.  

• Preekrooster: wordt goedgekeurd. 
 
11.Rondvraag 
• 28 mei staat Sirkelslag Young (vanaf 12 jaar) gepland. 
• Samenloop voor Hoop is helemaal gestopt i.v.m. financiële plaatje.  
• Rooster van de organisten is veranderd, vandaar dat dit anders in Kerkklanken en/of gemeentebrief 

staat. 
• Peter Burger, organist, wil graag oefenen op het orgel en wil graag vaker in de diensten komen spelen. 
• Vrijwilligers bedanken die hebben meegeholpen aan de weeksluitingen jarenlang in Driehof. 
• Live diensten. Er wordt bekeken of we met Pinsteren hiermee kunnen starten, mogelijk een 

doopdienst.  
• Ds. Kurtzahn heeft een ruggenmerg infarct gehad. 
 
12.Sluiting 
Willem de Beus leest voor lied 657 vers 3 en 4. 
 
 

Gedicht 
 

Kom, heilige Geest 
wanneer het me niet meer  kan schelen, 

wanneer het genoeg is geweest, 
wanneer alles lijkt tegen te gaan, 

wanneer ik me terug plooi op mezelf, 
kom dan, heilige Geest. 

 
Wanneer ik bergen wil verzetten, 

wanneer ik goed wil zijn voor iedereen, 
wanneer ik vrede wil brengen onder de mensen, 

wanneer ik vergeving wil vragen en schenken, 
kom dan, heilige Geest. 
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Wanneer ik wil bidden en de stilte niet vind, 
wil troosten en de worden niet ken, 

wil helpen en niet weet hoe, 
wanneer ik wil geloven, hopen en beminnen, 

kom dan heilige Geest. 
 

Uit pastoralezorg.be 
Ingebracht door Meinte Vierstra 

 
 

Samenloop voor hoop 
 
KWF Kankerbestrijding heeft met pijn in het hart besloten definitief te stoppen 
met de Samenloop-evenementen. Dat betekent dat onze Samenloop Alphen 
aan den Rijn op 18 en 19 juni 2022 niet zal plaatsvinden. De reden is dat KWF, 
net als andere goede doelen, hard getroffen is door de coronacrisis. 
We kijken terug op heel veel mooie en ontroerende edities in Park Rijnstroom 
met als doel om zoveel mogelijk geld op te halen voor kankeronderzoek. Iedere 
twee jaar een fantastisch evenement dat niet mogelijk was geweest zonder de 
inzet van de vele teamcaptains, deelnemers en vrijwilligers. 
Met het besluit van KWF komt er nu geheel onverwachts een einde aan een bijzonder evenement, dat voor 
duizenden Alphenaren en inwoners uit de regio heel veel heeft betekend.  
 
Dankbaar  
Namens het lokaal bestuur willen we je hartelijk bedanken voor je inzet en betrokkenheid bij Samenloop 
Alphen aan den Rijn.  
 
Uw diaconie 
 

Gedicht 
 

DE HEER IS OPGETOGEN 
 

De Heer is opgetogen, 
Hij steeg boven ons uit, 

Wij staan met onze ogen 
voor een beslagen ruit. 

Daarop heeft hij geschreven: 
Ik laat je niet alleen, 

Een glimlach van zijn vrede 
valt door die woorden heen. 

 
De Heer is in de wolken, 
onttrokken aan ons oog. 

Maar Hij heeft alle volken 
zijn koninkrijk beloofd. 

Al blijft Hij nu verborgen 
In teken en in taal, 

Straks, op uw nieuwe morgen, 
Zien wij Hem allemaal. 

 
Hanna Lam 

Ingebracht door Meinte Vierstra 
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Bijbelleesrooster 
 

Dag Datum Bijbeltekst Onderwerp 
zaterdag 1 mei Psalm 136 Eeuwig duurt zijn trouw 
zondag 2 mei Ezechiël 37:1-14 Nieuw leven 
maandag 3 mei Ezechiël 37:15-28 Het goede hout 

dinsdag 4 mei 
Dodenherdenking  
Psalm 116 Banden van de dood 

woensdag 5 mei 
Bevrijdingsdag  
Ezechiël 38:1-13 Waarschuwing 

donderdag 6 mei Ezechiël 38:14-23 Overdonderend 
vrijdag 7 mei Ezechiël 39:1-16 Ontwapening 
zaterdag 8 mei Ezechiël 39:17-29 Ommekeer 
zondag 9 mei Jozua 23:1-16 Toespraak van Jozua 
maandag 10 mei Jozua 24:1-13 Geschiedenisles 
dinsdag 11 mei Jozua 24:14-28 Maak een keuze 
woensdag 12 mei Jozua 24:29-33 Eindelijk begraven 

donderdag 13 mei 
Hemelvaart  
1 Johannes 4:1-10 Echt of vals? 

vrijdag 14 mei 1 Johannes 4:11-21 God is liefde 
zaterdag 15 mei 1 Johannes 5:1-12 Liefde overwint 
zondag 16 mei 1 Johannes 5:13-21 Getuigen en vertrouwen 
maandag 17 mei Ezechiël 40:1-16 Vergezicht 
dinsdag 18 mei Ezechiël 40:17-37 Meetsysteem 
woensdag 19 mei Ezechiël 40:38-47 Ruimtelijke ordening 
donderdag 20 mei Ezechiël 40:48–41:15a Ruim bemeten 
vrijdag 21 mei Ezechiël 41:15b-26  Ellenlang 
zaterdag 22 mei Psalm 104:1-18 Kennis der natuur 

zondag 23 mei 
Pinksteren  
Psalm 104:19-35 Kennis van God 

maandag 24 mei Deuteronomium 4:44–5:5 Onderwijs van Mozes 
dinsdag 25 mei Deuteronomium 5:6-21 Herhaling van de wet 
woensdag 26 mei Deuteronomium 5:22-27 Reactie  
donderdag 27 mei Deuteronomium 5:28–6:3 Hou je aan de regels 
vrijdag 28 mei Deuteronomium 6:4-12 Doorgeven 
zaterdag 29 mei Deuteronomium 6:13-25 In 't verleden ligt het heden 

zondag 30 mei 
Trinitatis  
Johannes 3:1-13 Leraar of leerling 

maandag 31 mei Johannes 3:14-21 Licht en donker 
 
 

Mantelzorgers kunnen het niet alleen, Aurelia helpt! 
 
Steeds meer mensen kiezen ervoor om de laatste levensfase thuis of in een andere 
vertrouwde omgeving door te brengen. Juist met het einde in zicht hebben 
stervende mensen behoefte aan dierbaren om zich heen. 
 
Aurelia is een plaatselijke kerkelijke vrijwilligersorganisatie, die ondersteuning 
biedt aan ernstig, terminaal zieke mensen in de thuissituatie. In een intakegesprek worden de situatie, 
wensen en mogelijkheden met de zieke en naaste doorgesproken. Er wordt bekeken op welke tijden de hulp 
van een vrijwilliger van Aurelia gewenst is. Dat kan één of meerdere dagdelen per week zijn, zowel overdag 
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als in de avond. De cliënt en/of familie, kunnen bij ons ondersteunende zorg aanvragen. Daarnaast hebben 
wij ook contact met huisartsen en thuiszorg.  
Aan onze zorg zijn geen kosten verbonden. Wij zijn zeven dagen per week bereikbaar op tel. 06-51445726. 
Kijk voor meer informatie op onze website: www.vptzaurelia.nl 
 
Als sterven dichtbij is, kunnen wij er voor u zijn! 
 
 

Lief en leed 
 
Voor berichten over lief en leed in onze gemeente kunt u contact opnemen met onze predikant en/of uw 
wijkouderling. Hun bereikbaarheidsgegevens staan in het hoofdstuk ‘Gegevens Protestantse Gemeente’ 
helemaal achteraan in Kerkklanken. Maandag overdag en donderdag is onze predikant vrij.  
 
 

Van de redactie 
 

Redactie:  Jan Pels, tel. 58 83 68 
Karin Jansen 
Cornèl Hassefras, tel. 58 73 13 

Druk:   Drukwerkteam PGH 
   
Vind ons leuk op facebook.com/PGH Korenaar 
 

Kopij voor het juninummer inleveren tot 27 mei a.s. 
bij de redactie of via e-mail: postkerkklanken@hotmail.com of kerkklanken@pghkorenaar.nl. 
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Gegevens Protestantse gemeente 
 
Predikant: ds. C.C.A. Melgers  tel. 0172-589164 e-mail: predikant@pghkorenaar.nl 
 
Kerkenraad:      e-mail: kerkenraaad@pghkorenaar.nl 
Preses: Christiaan Knibbe      
Scriba: Heleen Polderman    e-mail: scriba@pghkorenaar.nl 
 
Diaconie:      e-mail: diaconie@pghkorenaar.nl 
Voorzitter: Meinte Vierstra   
Secretaris: Marian Zintel-Zaal   
Penningm: Anneke de Jong - v.d. Willik  
 
College van Kerkrentmeesters:       e-mail: kerkrentmeester@pghkorenaar.nl 
Voorzitter: Jaap Kraaij    
Secretaris: Vacature 
Penningm: Dick Zaal    
 
Coördinatie pastoraat: predikant@pghkorenaar.nl of wijk#@pghkorenaar.nl (#=wijknummer) 
Wijk: 1-2  Willem de Beus , Arend van Zanten   
 3  Rita de Gelder - Bomhof  
 4  Han Korteland    
 5  Jaap Jansen    
 6  Marianne Bol    
 
Wijkmedewerkers: e-mail wijk#@pghkorenaar (wijk#=wijknummer) 
Voorzitter en secr. Gé Hoogendoorn-Oskam  
Wijk: 1  Gerrie de Wit-Evertsen, Hennie van Soest-Hoogedoorn,  

Anneke van Zanten-den Hertog  
 2  Rita van Dorp, Nienke Windemuller 
 3  Joke Roelofs en Piet Voets, vacature  
 4  Grieta Zintel, Sjaan Bos-Kruidenier, Mieke van den Bosch 
 5  Nel Schupper-v.d.Spek,  Monique Houwing-Raasveldt  
 6  Willy Zintel-Slappendel, Nel Zintel-Hassefras   
 
Missionaire Commissie:  e-mail: missionaire.arbeid@pghkorenaar.nl 
Voorzitter: Martien van Zanten   
Secretaris: Mieke den Haan   
Penningmeester: Ronald Zaal   
Leden administratie: Elske Kraaij e-mail: kerkelijkbureau@pghkorenaar.nl 
 
Kosters:    e-mail: koster@pghkorenaar.nl 
Coördinator: Ed de Jong   
 
Belangrijke rekeningnummers kerkgemeente 
ING-bank:  NL26INGB0000625978 t.n.v. boekhouder Protestantse Gemeente 
Rabobank:  NL46RABO0325907102 t.n.v. Protestantse Gemeente 
Diaconie:  NL12INGB0000397019 t.n.v. Penningmeester Diaconie Protestantse Gemeente 
Missionaire commissie: NL51RABO0325908370 t.n.v. Penningmeester Missionaire commissie Protestantse 
Gemeente 
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Adres kerkgebouw De Korenaar 
Dorpsstraat 183, 2391 CB Hazerswoude-Dorp  
 
Kerkdiensten    
09.30 uur: vanaf de eerste zondag van april 
10.00 uur:        vanaf de eerste zondag van november 
 
Viering van het Heilig Avondmaal  
11 juli 2021 - 17 oktober 2021 - 12 december 2021 (data onder voorbehoud) 
 
Bediening Heilige Doop 
Wanneer u de doop verlangt voor u zelf of voor uw kind, dan kunt u contact opnemen met de predikant.  
 
Weeksluiting Zorgcentrum Driehof 
Mede in verband met de Coronavoorschriften wordt tot nader order in de Driehof geen weeksluiting 
gehouden. Een weeksluiting is te volgen via de website van de Ned. Herv. Kerk in Hazerswoude-Dorp. 
 
Preekvoorziening 
Voor de diensten waarin niet onze eigen predikant voorgaat, wordt beroep gedaan op predikanten van 
elders. Contact Gé Hoogendoorn-Oskam, e-mail: preekvoorziening@pghkorenaar 
 
Huwelijksbevestigingen: info via de Scriba/Predikant 
 
Begrafenissen: info via de Scriba/Predikant 
Coördinatie overige taken:  Erna Voets en Sandra v/d Haven  
Voor koffie/thee en broodjes: Marian Zintel  
 
Diensten volgen via kerktelefoon of internet 
Contact kerktelefoon: Jaap Kraay, e-mail: kerkomroep@pghkorenaar.nl 
 


