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Zondag 9 mei 2021, 6e van Pasen 
Orde van dienst: 

 
Orgelspel 
Lied voor de dienst: 217: 1 (koortje)  
2 (organist) 3 (koortje) 
Predikant wordt opgeleid, stelt zich voor 
Stil moment  
Intochtslied 659: 1 (koortje) 3 (organist)  
4 (koortje) 
Votum en groet (gesproken door de 
voorganger) 
Klein Gloria (gelezen door de voorganger) 
Kyrië   acclamatie lied 301g (koortje) 
Glorialied 645: 1 (koortje) 2 (organist)  
3 (koortje) 
Kindermoment “Ken je de tien woorden “ 
1

e
 schriftlezing Exodus 20: 1-17 (lector) 

Psalm 19: 3 (koortje) 
2

e
 schriftlezing Johannes 16: 16-20/ 22-24 

Verkondiging 
Lied 655: 1 (koortje) 2 (organist) 3 (koortje) 
Dankgebed en voorbeden 
Collecte-presentatie (via beamer) 
Slotlied 910: 1 (koortje) 2 (organist) 
Zegen, (Amen door koortje) 

 

 
 
                                                                                                                                                                       
 
 
 
 

 

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 9 mei 2021   
Vandaag gaat voor in de dienst ds. H.G. van Viegen uit 
Waddinxveen. Organist is Herman Verbree en koster is 
Hilbrand Zintel. 
 
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 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? 

 
Bloemengroet   
De bloemen gaan, met een hartelijke groet van ons allen naar Meinte en Nely Vierstra. 
Ze worden gebracht door Anneke de Jong 

 

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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Uit de gemeente 

 50 jaar getrouwd 
Op 6 Mei mochten wij met Jolanda, Koos en Anita met hun gezinnen gedenken dat we 50 
jaar getrouwd zijn. 
Wij danken God dat we gespaard werden, en zijn blij dit te mogen beleven. Helaas i.v.m. corona 
geen groot feest. Wij hebben dit in kleine kring met onze kinderen gevierd.   
Dick en Lena van Vliet 
 

 Vrijdag 23 april is Hannie van Tol aan haar heup geopereerd, dit is goed verlopen. Op woensdag  
28 april is ze is ze naar De Molenhoeve in Bergambacht gegaan om te revalideren. Als alles goed is 
gegaan hoopt ze inmiddels weer thuis te zijn. om daar verder te herstellen met behulp van o.a. de 
thuiszorg. 

 

Volgende week:  
13 mei = Hemelvaartsdag 
 

Op Hemelvaartsdag 13 mei, zijn we te gast bij de Hervormde Gemeente alhier. Ds. A van Campen 
gaat voor in deze dienst. We kunnen meekijken via YouTube en/of Kerkomroep. Wanneer u de dienst 
persoonlijk wilt bijwonen kunt u zich opgeven bij de scriba. Zij geeft dit dan door aan de organisatie van de 
diensten in de Herv. Kerk. 
 

Zondag 16 mei 
gaat voor in de dienst mevr. Janneke Bregman uit Gouda. De organist is nog niet bekend. Koster zal zijn 
Alfred Hoogendoorn. 
 

Pinksterzondag - doopdienst 
De dienst op Pinksterzondag 23 mei is tevens een doopdienst. Nadere gegevens volgen nog. Zoals u zult 
begrijpen zijn er dan gasten van de doopouders in de kerk. Als u zich zaterdag ’s avonds opgeeft hoort u of 
er nog plaats is en u bent dan natuurlijk van harte welkom.  
 

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. 
23 mei Anne 
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! 
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Op zoek naar de duiven 
Ga mee op speurtocht 

 
 

Het is meivakantie en een week later Pinksteren. Dat bracht mensen van de drie 
kerken in Hazerswoude-Dorp op het idee om een zoektocht voor kinderen in de 
basisschoolleeftijd te bedenken: ‘Op zoek naar de duiven’. De duif, het teken van 
vrede en Pinksteren en een speurtocht door het hele dorp om tien duiven op te 
sporen.  
 
 Van 10 mei tot en met 24 mei hangen er in het hele dorp duiven met een letter erop. 
De letters kun je invullen op een briefje, zoals je 
hieronder ziet. De tien duiven die je moet zoeken 
hangen in drie wijken: dorp oost, plan zuid 1 met 
Weidelanden en plan zuid 2 en 3.   

De tien letters vormen samen een woord. Als je dit woord hebt 
gevonden, lever dan je briefje met je naam, adres en leeftijd in, in een 
van de brievenbussen van de Regenboog, de R.K. kerk of de 
Korenaar. En….. wie weet ontvang jij een presentje. 
 
Zet ‘m op en veel plezier, namens de drie kerken van Hazerswoude-
Dorp 
 
 

Sirkelslag YOUNG 

Sirkelslag YOUNG is een spannend en interactief spel tussen jeugdgroepen (12-16 jaar) uit heel 
Nederland. De volgende editie vindt plaats op 28 mei 2021 verzamelen van af 19.00 en 19.15uur (onder 
voorbehoud van de dan geldende coronamaatregelen). Je speelt het spel van uit de Korenaar en je groep 
speelt online tegen honderden andere groepen uit heel Nederland. 

Sirkelslag YOUNG is een laagdrempelig spel om jongeren (kerkelijk en niet-kerkelijk) te betrekken bij 
activiteiten van de kerk. Uit ervaringen van andere gemeenten blijkt dat Sirkelslag een mooi startpunt kan 
zijn voor missionair jeugdwerk. Het spel spreekt jongeren aan en brengt jongeren op een laagdrempelige 
manier met elkaar in verbinding.  

Thema 
Sirkelslag YOUNG staat in het teken keuzes maken, bijvoorbeeld rondom het klimaat en de 
vluchtelingenproblematiek. De jongeren denken na over de vraag: ‘Wat zou jij doen?’. In de verhaallijn 
volgen ze een profeet, die hen meeneemt in zijn verhaal en de keuzes die daarin een cruciale rol spelen. 
Wie die profeet is, daar komen ze later in het spel pas achter. 
Bij de vraag: ‘Wat zou jij doen?’ komen ook diaconale projecten en het veertigdagentijdproject van Kerk in 
Actie 'Ik ben er voor jou - 7x barmhartigheid' aan bod.  
 
Benieuwd naar vorige edities van Sirkelslag YOUNG? Kijk eens op You Tube ! 
 
Aanmelden bij : Meinte Vierstra 06-23488964 of mvierstra@ziggo.nl 
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