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Orde van dienst  
Zondag 30 mei 2021.  

Trinitatis 
 
Lied voor de dienst: 210: 1, 2 en 3 (door 
zanggroep) 
 
Welkom 
Stil gebed                                                                                                                                             
Bemoediging en groet            
Klein Gloria (gesproken door gemeente) 
                                                                      
Kyriegebed 
Glorialied 303      
Zondagsgebed 
 
Gesprek met de kinderen  
Lied: Wij gaan voor even uit elkaar 
Kinderen gaan naar de nevendienst 
 
Schriftlezing Deuteronomium 6: 17-24 
Lied 333 (door zanggroep)  
Schriftlezing Johannes 3: 1-16 
Lied 834 (door zanggroep) 
 
Preek 
 
‘Geven is leven’ van Spruijt & Opperman 
 
Kinderen komen terug 
Dienst van de gebeden 
Inzameling van de gaven 
 
Slotlied lied 704 (zanggroep) 
Uitzending en zegen 

 

 

 
 
                                                                                                                                                                       
 
 
 
 

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 30 mei 2021   
Vandaag is ds. Carla Melgers onze voorganger. Organist is 
Jos Qualm en de koster zal Cok Rademaker zijn. 
 
Zoals bekend bent u weer welkom in de dienst nadat u zich 
heeft opgegeven via telnr. 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 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 

 
 

Bloemengroet   
De bloemen gaan, met een hartelijke groet van ons allen, naar mevrouw Hannie van Tol. Zij heeft een 
aantal weken geleden een heupoperatie ondergaan. Wij wensen haar sterkte met het verdere herstel.  
De bloemen worden gebracht door Nynke Wanders. 

 

 

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 6 juni 
gaat voor in de dienst Ds. Marijke Kwant, Bodegraven. Organist is Herman Verbree en  
de koster: Hilbrand Zintel. De collecten zijn voor KIA/Werelddiaconaat en Diaconie. 
 

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

Kindernevendienst 
 

Dit is het rooster voor de komende tijd voor de kindernevendienst, we starten met Pinksteren. 
30 mei Tieke 
6 juni Suzan 
13 juni Lavinia 
20 juni Guido 
27 juni Lydia 

4 juli Anne 
11 juli Tieke  
18 juli t/m 29 aug zomerstop 

 

Ter informatie zal dit rooster wekelijks worden vermeld op de gemeentebrief! 

Kom bij ons als je durft.  
Vind je het leuk om iets in de kerk te doen? Misschien is de Missionaire commissie dan iets voor jou. 
We zetten ons in voor o.a. de jaarmarktkraam, paasbroodjes verkoop, kinderkerstavonddienst, 
kerstkaartenactie of koffie drinken in adventstijd. We verdelen onze taken waar mogelijk, dus je bent niet 
altijd de klos. 
Lijkt het je iets bel ons dan alsjeblieft 
Martien van Zanten tel 06-53281778 
Mieke den Haan tel. 588737  

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. 
 


