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Van de predikant: Kerk-zijn met hart en ziel 
 
“Als je iemand behandelt zoals hij is, zal hij blijven zoals hij is, maar als je hem behandelt alsof hij was wat 
hij zou moeten en kunnen zijn, zal hij worden wat hij zou moeten en kunnen zijn.” 
(Johann Wolfgang von Goethe (1749 – 1832)) 
 
Ik hou van de kerk.  
Let wel, niet zozeer zoals die is, ik hou vooral van de kerk zoals 
die bedoeld is. Je kan er kritiek op hebben, teleurgesteld in zijn, 
boos over worden en zelfs afstand van nemen. Allemaal 
voorstelbaar.  
Jezus heeft het zijn leerlingen kernachtig voorgehouden: ‘Aan 
jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn 
leerlingen zijn.’  Daar kun je best en terecht teleurgesteld over 
zijn! Al zie ik in onze gemeente bloeiende vormen van liefde en omzien naar elkaar! 
Ik hou van de kerk, ook zoals die in onze tijd op gebrekkige wijze gestalte heeft gekregen. Dat kan volgens 
mij alleen als je haar bedoeling niet uit het oog verliest. Ik kan het niet laten, maar ik wil de kerk graag nemen 
zoals zij bedoeld is. 

Wat is de kerk eigenlijk? De kerk is een merkwaardig en kwetsbaar fenomeen in 
onze samenleving. Zij is geen vereniging (lidmaatschapsgeld kennen wij niet), 
geen bedrijf, geen stichting, geen club van mensen die het met elkaar eens is, wat 
is zij dan wel? Misschien een “club” van mensen die elkaar niet hebben gezocht, 
maar wel hebben gevonden. Een soort familie, je moet het er mee doen. 
Misschien kunnen we de kerk nog het beste begrijpen als een beweging. Als een 
gemeenschap van mensen bewogen door de Geest van God, de Geest van Jezus 
van Nazareth als de drager van Gods imago bij uitstek. Bewegen en bewogen zijn, 
dat zal dus een kenmerk moeten zijn van de kerk. Bewegen is nodig om bij de tijd 

te blijven. Anders blijft er niets meer over om bewogen mee te zijn… 
En waar die beweging begint of ophoudt kan niemand met zekerheid zeggen. Daarom is het al eeuwen een 
groot vraagstuk waar de kerk begint of ophoudt. Wat zijn de grenzen van de kerk als beweging? Wanneer 
hoor je er nog bij en wanneer echt niet meer? Niemand die het weet, maar daarover kunnen juist ‘bewogen 
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mensen’ elkaar in de haren vliegen met een zinloze strijd tot gevolg. En daar is de ‘Geest van God’ al gauw 
uit verdwenen.  
Laten we ons niet druk maken om de grenzen van de kerk, maar laten we ons richten op wat het betekent 
om bewogen te zijn door de Geest van God. De kerk als beweging die ons in grote mate vormt en identiteit 
verschaft en dus onderscheidend is. Je bent christen, hervormd, gereformeerd, protestants, katholiek, noem 
maar op… “En ik ben daar één van! En dat wil ik weten ook!” Als zodanig is de kerk een uniek geestelijk 
verschijnsel in de huidige samenleving. 
Je bent erdoor gevormd, zo ben je gebakken. Deze 
identiteit heb je, je bent er blij mee of zelfs trots op. Dát 
wil je niet kwijt! In ieder geval kan je – als je dat al wilt - 
die identiteit niet één, twee, drie van je afschudden, daar 
gaan jaren overheen. Je gaat de kerk makkelijker uit dan 
dat de kerk – als beweging - uit jou gaat. Omgekeerd is dat 
ook het geval: deelgenoot worden aan die beweging is een 
proces, een boeiend proces dat wel! 
De kerk is een geloofs- en waardengemeenschap van 
mensen, die veel van elkaar verschillen, maar die zich 
bewogen weten door de Geest van God.  
Daar vind je dus! respect, erkenning, vriendschap, liefde, 
verbondenheid, geduld - en soms ook een heilig ongeduld!  
 
Als zodanig is de kerk in de huidige tijd natuurlijk ook een 
tegenbeweging, een beweging van protest(anten). Wat 
een uitdaging om bij zo’n beweging te horen…  
Zo wil ik met hart en ziel samen met u en jou kerk zijn! 
 
Ds Carla Melgers 
 
 

Kerkdienstenrooster 
 
Zoals bekend zijn er nog steeds digitale diensten via de kerkomroep, maar mogen er nu 30 gemeenteleden 
komen in de diensten na opgave. 
 
6 juni 2021 9.30 uur o.l.v. Ds. Marijke Kwant, Bodegraven  
Organist: Herman Verbree 
Koster: Hilbrand Zintel 
1e en 2e collecte: KIA/Werelddiaconaat en Diaconie 
 
13 juni 2021  9.30 uur o.l.v. Ds. Janneke Nijboer, Hazerswoude-dorp 
Organist: Piet Boon 
Koster: Aad van Zanten 
1e en 2e collecte: Plaatselijk missionair werk en Onderhoudsfonds. 
 
20 juni 2021 9.30 uur o.l.v. Ds. Julia van Rijn, Leiden 
Organist: Jos Qualm 
Koster: Alfred Hoogendoorn 
1e en 2e collecte: Kerk en Diaconie 
 
27 juni 2021 9.30 uur o.l.v. ds. Carla Melgers, Overstapdienst.  
Organist: Leon van Veen 
Koster: Ed de Jong 
1e en 2e collecte: Interk. Comm.voor Doven en slechthorenden en Onderhoudsfonds. 
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Privacy gemeenteleden 
 
Sinds enkele maanden presenteren we Kerkklanken als PDF op de website van de Korenaar. 
Daarmee is de inhoud gemakkelijk toegankelijk voor iedereen die de website bekijkt. Dat is mooi, 
maar dat geeft ook aanleiding om eens goed naar de inhoud van Kerkklanken te kijken, vooral de 
persoonlijke gegevens. Denk dan aan de verjaardagen van de 80-plus gemeenteleden, de 
verjaardagen van de 4-jarigen en de mutaties, zoals geboortes, overlijden en verhuizen. 
Deze gegevens zijn met de nieuwe vorm van Kerkklanken wel erg makkelijk te vinden, ook voor 
mensen met minder fraaie bedoelingen. 
 
De kerkenraad heeft de mogelijkheden overwogen en is tot het volgende besluit gekomen. 
In Kerkklanken op de website tonen we de verjaardagen van de 80-plus gemeenteleden en de 
mutaties, allemaal zonder adresgegevens. 
We bieden nu al de mogelijkheid om een papieren Kerkklanken te ontvangen, bijvoorbeeld voor 
mensen die geen toegang hebben tot het internet. In deze papieren Kerkklanken gaan we de 
verjaardagen van de 80-plus gemeenteleden en de mutaties weergeven, inclusief de 
adresgegevens. 
 
Gemeenteleden die een kaartje willen sturen naar bijvoorbeeld een jarige, raden we aan om de 
papieren versie van Kerkklanken aan te vragen. U kunt deze aanvragen bij de redactie van 
Kerkklanken. Uw wijkouderling of contactpersoon is natuurlijk bereid om u daar bij te helpen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de Kerkenraad, 
Christiaan Knibbe 
 
 

Collectedoelen 
 

6 juni 
1e inzameling van uw gaven is voor voor Kerk in actie, wereld diaconaat Oeganda 
Moeders zijn de ruggengraat van de Oegandese samenleving, maar armoede, ziekte en huiselijk geweld 
maken hun leven zwaar. Met steun van Kerk in Actie helpt de vrouwenbond van de Oegandese kerk deze 
(vaak alleenstaande) vrouwen hoe ze hun leven en dat van hun kinderen kunnen verbeteren. Door hen 
betere landbouwtechnieken aan te leren, kunnen ze meer te verdienen. En door het bespreken van hun 
problemen staan ze er niet langer alleen voor. Zo worden kwetsbare vrouwen en gezinnen sterk. 
 
2e inzameling van uw gaven is voor Tear helpt mensen zelf op te staan uit armoede en onrecht. 
Tearfund helpt mensen zelf op te staan uit armoede en onrecht. We bieden 
wereldwijd hulp via lokale organisaties en kerken. Recht doen is voor ons een 
opdracht van God. We helpen waar we kunnen en moedigen mensen aan om 
de wereld mooier te maken. Tearfund helpt kerken om samen met hun dorp 
of wijk initiatieven te ontplooien tegen armoede en hulp te verlenen bij rampen en conflicten. Dat doen we 
via onze partnerorganisaties, die met hun deskundigheid deze kerken toerusten, adviseren en ondersteunen. 
Tear richt zich op de allerarmsten, zonder onderscheid te maken naar etnische afkomst, religie, geslacht of 
politieke overtuiging. 
In Nederland dagen wij mensen uit om na te denken over hun levensstijl en de gevolgen daarvan voor de 
armen. Dat doen we met behulp van campagnes en actiemodellen. En wij verbinden kerken in Nederland 
met kerken overzee om een wederzijds proces van leren en bemoedigen te stimuleren. 
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13 juni 
1e inzameling van uw gaven is voor plaatselijk missionair werk 
De vakantie bijbel week, de paasbroodjes actie, een kraam op de jaarmarkt, filmhuis, de kerstpakketten actie 
en nog veel meer. Helpt u mee de plaatselijke missionaire activiteiten mogelijk te maken en te houden? 
 
2e inzameling van uw gaven is voor het onderhoudsfonds 
Een kerkgemeente moet onderhouden worden, dat geldt zeker voor de gebouwen. Helpt u mee? 
 
20 juni  
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 Correctbooks Gambia 
Mieke Sonneveld uit Benthuizen heeft een actie op touw gezet om zoveel mogelijk 
kinderen op basisscholen in Gambia van een correctbook te voorzien. Dit onder 
het motto; “één kind, één correctbook voor het leven”!!! 
Een correctbook is een uitwisbare notitieboek/schrift, een correctbook geeft dezelfde eindeloze 
schrijfervaring aan kinderen die geen toegang hebben tot voldoende schrijfmateriaal. Een correctbook is te 
vergelijken met een whiteboard. 
  
27 juni 
1e inzameling van uw gaven is voor interkerkelijke commissie voor doven en slechthorenden 
 
2e inzameling van uw gaven is voor het onderhoudsfonds 
Een kerkgemeente moet onderhouden worden, dat geldt zeker voor de gebouwen.  Helpt u mee? 
 
Alle inzamelingen, van harte bij u aanbevolen. 
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 april 2021 
 
Kerk: 11/04 € 237,83 
 25/04 € 237,81 
   
Onderhoudsfonds: 18/04 € 237,81 
  
Diaconie: 04/04 € 237,81 
 11/04 € 237,81 
 18/04 € 237,81  
 
Kerk in Actie/PKN 
Werelddiaconaat: 04/04 € 237,81 
Diaconaat: 25/04 € 237,81 
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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 juni 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. 
Uw diaconie 
 
 

Kerkelijke stand 
 
Gedoopt op 23 mei 2021  
• Benjamin Dean, zoon van Jerome Sigmond en Lisanne Hoogenboom, geboren op 16 maart 2020  
• Maud Maria Lena, dochter van Jeffrey en Sharon Kastelein, geboren op 26 november 2020  
• Liam Martin Arjan, zoon van Guido en Mariska Nieuwenhuijse-van Zanten, geboren op 31 maart 2021  
 
Verhuisd binnen onze gemeente:  
Dhr. N. de Gelder  
Mevr. J. de Gelder-Zandstra  
 
Vertrokken naar andere gemeente:  
Familie R.M van Haaren 
 
Bron: Kerkelijk bureau 
 
 

Jarigen 80+ 
 
9 juni 
Mevr. L. van Vliet –Slappendel  81 jaar 
 
17 juni  
Mevr. W.J.B.I. Verbeek-Bakker  80 jaar 
 
26 juni 
Mevr. M.J. van der Sluis – Staal  93 jaar 
 
4 juli 
Mevr. H.M. van Dijke – Slappendel  86 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. 
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Verslag Kerkenraadsvergadering 10 mei 2021 
 
Aanwezig:  
Willem de Beus, Marianne Bol, Rita de Gelder, Mieke den Haan, Trudy den Haan, 
Jaap Jansen, Anneke de Jong, Christiaan Knibbe, Jaap Kraaij, Ds. Carla Melgers, 
Heleen Polderman, Meinte Vierstra, Marian Zintel, Agnes Huisman (notuliste)  
 
1.Welkom en opening: De voorzitter heet allen welkom. Hij licht de aanwezigheid van Agnes toe en daarna 
volgt een korte voorstelronde. Heleen opent met het lezen van een gebed van Rein Algera: De Geest. 
 
2. Bezinning ds. Carla Melgers 
Iedereen heeft de visie “Van U is de toekomst” gelezen. Wordt kort samengevat doorgenomen. Op pagina 
50 aanzet voor bespreking. 
Carla geeft een korte samenvatting. Ze geeft aan wat voor haar de aandachtspunten uit de visie zijn. Daarna 
volgt een ronde waarin alle aanwezigen aangeven wat in het visiedocument is opgevallen, wat hem/haar 
raakt en andere opmerkingen. Dit levert een goed gesprek op en we zullen erop terig komen, samen met 
commissie: “Nieuwe wegen”. 
Met het spelen en neuriën van de verzen 1, 5, 6 en 7 van lied 972 besluiten we bezinning over het 
visiedocument. 

 
3. Notulen vergadering 8 maart 2021 
Actiepunt oppas: Annemieke Hoogendoorn is hier mee bezig. Carla heeft een lijst met namen doorgegeven 
met een voorstel voor een coördinator. 
Verslag wordt goedgekeurd 
 
4. Uit de commissies: 
 
4.1 Missionaire commissie 

De opbrengst van de spaardoosjes was, gezien de omstandigheden erg goed.  De paasbroodjesactie 
kon niet doorgaan. Het geld wat daarmee gebruikelijk wordt ingezameld is toch overgemaakt naar 
Burkino Fasso. 
Op dit moment vindt de “Duivenzoektocht” plaats door het dorp. 
Na Pinksteren vindt de eerste vergadering plaats over de jaarmarkt, met de drie kerken gezamenlijk.  
 

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. Op 28 mei is Sirkelslag. 
De fout in de jaarrekening inzake het Oikos krediet is hersteld.  
 

4.3 College van Kerkrentmeesters 
Er is een nieuwe laptop aangeschaft voor het beamerteam. 
Met ingang van 1 juli heffen banken negatieve rente op spaarrekeningen. Dat is voor de kerk ook aan 
de orde. Volgende week wordt vergaderd over de consequenties en eventuele oplossingen. 
 

4.4 Liturgiecommissie 
Geen bijzonderheden te melden. 
  

4.5 Pastoraat. 
De verschillende bezoeken aan hen die het nodig hebben door ziekte of andere moeilijke 
omstandigheden worden verteld en besproken en doorgegeven. 
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5. Jaarrekeningen.  
Geen bijzonderheden te melden. De correctie op de jaarrekening van de diaconie wordt aangegeven en 
goedgekeurd. 

 
6. Voorstel Ge Hoogendoorn 
Ge Hoogendoorn heeft een voorstel gedaan n.a.v. het predikantenrooster. Dit wordt voorgelezen. Hierin 
staat o.a. minder diensten per maand te houden op de huidige manier, waardoor we minder gastpredikanten 
hoeven uit te nodigen.  
Besloten wordt om in ieder geval het eerste halfjaar 2022 wel gastpredikanten te regelen. Carla wil graag 
meedoen in de diensten met andere vormen. Carla heeft Ge Hoogendoorn bezocht en naast een goed 
gesprek, haar bedankt voor het meedenken, ook de voorzitter benoemt dit als zeer positief. We zullen de 
grote groep die niet meer komt op een andere manier moeten betrekken bij de invulling van de diensten. 
We gaan ermee aan de slag. Er is onder de Midden-Inners zeker behoefte aan bezinning. Juist de mensen die 
we zondag niet zien toch proberen te motiveren en hen iets aanbieden waarbij zij zich meer gehoord zullen 
voelen. Iedereen en zeker ook gemeenteleden mee laten denken. Daar werkt momenteel ook de commissie 
“Nieuwe wegen” aan en het voorstel van Ge Hoogendoorn zal meegenomen worden in de besprekingen. 
 
8. Kerkklanken 
Voorstel: papieren document krijgt iedereen thuis met alle gegevens van de commissieleden (klein 
alternatief voor het oude Jaarboekje) 
Kerkklanken digitaal zonder adressen bij de vermelding van verjaardagen ouderen en kinderen t/m 4 jaar. 
Papieren versie voor thuis met namen en adressen van de jarigen. 
Het blijft lastig om mensen thuis een toegangssleutel te geven om in te loggen op de website dus toch via 
papier. 
Wijkouderlingen een papieren versie met adressen, dan kan men via de wijkouderling het adres opvragen 
wanneer men zelf geen papieren versie heeft aangevraagd. 
 
9. Diensten nu en in de toekomst 
Carla hoopt dat mogelijk op korte termijn versoepelingen van de Corona-maatregelen worden verwacht. 
Waarschijnlijk mogen vanaf 19 mei 50 mensen bij een dienst aanwezig zijn.  
In juni zal het koortje gaan meezingen met de organist i.v.m. vakantie Heleen. Voortaan koortje in de kerkzaal 
bij de uitgang links van de preekstoel. Voorlopig is er nog geen koffiedrinken na de dienst. 
 
10. Mededelingen predikant 
Pinksterochtend worden er 3 kinderen gedoopt. Dan komen er familieleden van de dopelingen, dus meer 
mensen in de kerk. Het advies van de PKN even afwachten. Carla spreekt met de doopouders, zij kunnen dan 
hun wensen omtrent liederen met haar bespreken. 
Carla heeft bijeenkomst met Midden-Inners in de tuin gehad. Was fijn en goed. Morgen basiscatechese in de 
tuin. Afscheidsfeestje catechesegroepen midden juli? Of starten met een feestje in september. Alle ouders 
uitnodigen. 
 
11. Mededeling voorzitter 
Zijn al besproken bij andere agendapunten. 
 
12. Rondvraag 
Mieke geeft aan dat er meer aandacht moet zijn voor vrijwilligers die meewerken aan de Bijbelvakantieweek. 
Daar moeten we alert op zijn. Dit geldt natuurlijk ook voor alle vrijwilligers. 
 
13. Sluiting 
Marianne Bol sluit de avond met een gedicht uit het blad Petrus. 
De vergadering van 8 juni vervalt. Eerstvolgende vergadering is op 12 juli. 
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Vakantietasjes 
 
Vorig jaar hebben wij, als gemeente, meegedaan aan de actie ‘vakantietas’. Dit is een actie vanuit Kerk in 
Actie. Daar dit een groot succes was, willen wij hier weer aan mee doen. Deze tasjes zijn bedoeld voor 
kinderen tot 18 jaar, die dit jaar niet met vakantie kunnen. Wij, als diaconie, kopen spulletjes om deze tasjes 
te vullen, zoals stoepkrijt, balletje, autootje, pop, knuffel, spelletje, puzzel, tekenspulletjes … en ga zo maar 
door. Zodat deze kinderen thuis toch een beetje het vakantiegevoel kunnen krijgen. De oudere kinderen 
krijgen een cadeaubon, die zij zelf kunnen besteden. Wij brengen de tasjes bij Tom in de buurt, zij zorgen 
voor de verspreiding. Weet u iemand die zo’n tasje goed kan gebruiken, dan horen wij dat graag. Ook houden 
wij in juli een collecte om in de kosten bij te dragen, deze collecte bevelen wij van harte bij u aan. 
 
Namens de Diaconie, 
Marian Zintel, tel. 06-25496511 
 
 

Gedicht 
 

Er komen nieuwe tijden. 
Aan de horizon staat het teken van hoop! 

 
Op aarde 

Kan de hemel beginnen. 
We kunnen nieuw worden. 

We kunnen geheeld worden 
Van alle wonden, 

ook van de diepste, de dood. 
 

Als je binnentreedt 
In het magnetisch veld 

van een God die liefde is, 
zul je door alle donkere tunnels heen 

zoveel licht, 
zoveel leven en vreugde vinden, 
dat je in het diepst van je wezen 

een stukje hemel voelen gaat. 
 

Ik geloof in God 
Zoals een blinde in de zon gelooft. 

 
Een lieve God wil ik danken. 

Met duizend handen streelt Hij mij! 
Met duizend monden kust Hij mij! 

Met duizend vruchten voedt hij mij! 
Met duizend vleugels draagt Hij mij! 

Hij is mijn God! 
Ik ben kind aan huis bij Hem! 

 
 

Uit Zonnestralen van hoop van Phil Bosmans 
Ingebracht door Meinte Vierstra 
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Gebruik van de zalen in de Korenaar 
 
Oproep: meld a.u.b. gebruik van ruimtes in de Korenaar 
 
We lijken – gelukkig – aan de vooravond te staan van een verdere versoepeling van de Corona maatregelen. 
Dit betekent dat te zijner tijd bijeenkomsten van commissies, teams, werk- en andere groepen in ruimtes van 
de Korenaar weer mogelijk worden. 
 
Het vriendelijk verzoek is aan alle groepen en personen die van ruimtes in de Korenaar gebruik (gaan) maken, 
dit gebruik te melden via het mailadres zaalhuurenkoffie@pghkorenaar.nl (ook als u die melding al eerder 
hebt gedaan), onder vermelding van: 
- datum,  
- eventuele frequentie (bijvoorbeeld ‘maandelijks’ of ‘elke tweede donderdag van de maand’), 
- zaal (kerkzaal, Grote Zaal, zaal 1 / kerkenraadskamer, zaal 3 / Dobber of zaal 4), 
- aanvangs- en eindtijdstip, 
- eventuele koffie-/thee of andere cateringwensen en 
- contactpersoon. 
 
Met uw melding kan een actueel overzicht opgesteld worden van het gebruik van de zalen in de komende 
periode en kunnen bijvoorbeeld dubbelboekingen worden voorkomen.  
En alvast het volgende: mocht u in de toekomst door omstandigheden alsnog afzien van het gebruik van een 
eerder geboekte ruimte, geef ook dat dan a.u.b. tijdig door via het bovengenoemde mailadres.  
Bij voorbaat veel dank voor uw medewerking.  
 
Het College van Kerkrentmeesters, 
Namens deze, 
Cornèl Hassefras 
 
 

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 
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.  
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Bijbelleesrooster 
 

Dag Datum Bijbeltekst Onderwerp 
dinsdag 1 juni Johannes 3:22-30 Jezus belangrijker dan Johannes 
woensdag 2 juni Johannes 3:31-36 Vader, Zoon en Geest 
donderdag 3 juni Ezechiël 42:1-12 Muren en deuren 
vrijdag 4 juni Ezechiël 42:13-20 Uitgemeten 
zaterdag 5 juni Ezechiël 43:1-12 De Bewoner! 
zondag 6 juni Marcus 3:20-35 Familiegeschiedenis 
maandag 7 juni Marcus 4:1-12 Zaaien 
dinsdag 8 juni Marcus 4:13-20 Uitleg 
woensdag 9 juni Marcus 4:21-34 Bekendmaking 
donderdag 10 juni Ezechiël 43:13-27 Riten 
vrijdag 11 juni Ezechiël 44:1-16 Grenzen 
zaterdag 12 juni Ezechiël 44:17-31 Heiligheid 
zondag 13 juni Johannes 4:1-12 Levend water 
maandag 14 juni Johannes 4:13-26 Ontdekking 
dinsdag 15 juni Johannes 4:27-42 Onverwacht geloof 
woensdag 16 juni Johannes 4:43-53 Geneeskrachtig 
donderdag 17 juni Efeziërs 1:1-6  Godlof! 
vrijdag 18 juni Efeziërs 1:7-14 Stempel 
zaterdag 19 juni Efeziërs 1:15-23 Hoofd en lichaam 
zondag 20 juni Marcus 4:35-41 Stilte na de storm 
maandag 21 juni Marcus 5:1-20 Geestkracht 
dinsdag 22 juni Marcus 5:21-43 Aangeraakt 
woensdag 23 juni Efeziërs 2:1-10 Opgestaan! 
donderdag 24 juni Efeziërs 2:11-22 Een nieuw paspoort 
vrijdag 25 juni Efeziërs 3:1-13  Onthullend nieuws 
zaterdag 26 juni Efeziërs 3:14-21 Een diepe dimensie 
zondag 27 juni Ezechiël 45:1-9 Plaatsbepaling 
maandag 28 juni Ezechiël 45:10-25 Geen gesjoemel 
dinsdag 29 juni Ezechiël 46:1-18 Sabbatsopening 
woensdag 30 juni Ezechiël 47:1-12 Diepgang 

 
 

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 juli/augustusnummer inleveren tot 24 juni 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  
 
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 
 
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. 
 
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  
 


