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Orde van dienst 
Zondag 13 Juni 

Orgelspel 
VAN BUITEN NAAR BINNEN 

Welkom 
Psalm van de zondag psalm 100: 1, 4 
Groet en bemoediging 
Kyrie 
glorialied Lied 713: 1, 2 
RONDOM DE SCHRIFTEN 
Gebed van de zondag 
Met de kinderen 
Eerste Lezing   Romeinen 12: 4 - 8 
Antwoordlied   Lied 992: 1, 2, 3, 4 
Tweede Lezing Marcus 6: 6b - 13 
Antwoordlied Iona 49 (melodie lied 619) 
Preek 
Geloofslied Lied 806: 1, 3 
DIENST AAN DE WERELD 
Voorbede, afgesloten met gebed in stilte 
en Onze Vader 
Gaven delen 
VAN BINNEN NAAR BUITEN 
allen gaan staan 
Slotlied Lied 418: 1, 2 

Wegzending 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 13 juni 2021 .. 
.. gaat voor in de dienst ds. Janneke Nijboer, Hazerswoude-

Dorp. Piet Boon is organist en Aad van Zanten verzorgt de 
kosterdienst. 
 

Collecten 
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? 

De 2e inzameling is voor het onderhoudsfonds 
Een kerkgemeente moet onderhouden worden, dat geldt 
zeker voor de gebouwen.  Helpt u mee? 
 

Vanaf 5 juni 2021 worden er weer diensten gehouden waar bij 60 mensen aanwezig mogen zijn. 
U bent van harte welkom en U kunt zich daarvoor opgeven via 06-454 69 878. Dit kan op zaterdagavond 
tussen 19.00 en 21.00 uur. 
(We gaan er dan van uit 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. 
 

Bloemengroet  
De bloemen gaan, met een hartelijke groet van ons allen, naar Janny en Piet Bos.  
Ze worden gebracht door Anneke de Jong. 
 

Volgende week zondag 20 juni 
gaat voor in de dienst Ds. Julia van Rijn, Leiden.  
Organist is Jos Qualm en de koster zal Alfred Hoogendoorn zijn. 
1e en 2e collecte: Kerk en Diaconie. 
 

 
 

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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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. 
 

Oppasrooster 
Dit is het rooster voor de komende tijd voor de kindernevendienst. 
13 juni Lavinia  ||   20 juni Guido  ||   27 juni Lydia  ||  4 juli Anne  || 11 juli Tieke 

 

18 juli t/m 29 aug zomerstop 
  

 
Vakantietijd 
In verband met de vakantietijd zal er voor zondag 13 en 20 juni geen liedlijst worden gemaakt en 
uitgedeeld. Op de gemeentebrief staat de orde van dienst altijd vermeld. Ik hoop dat men daar voor twee 
weken genoeg aan heeft. 
De scriba. 
 

Adres gegevens van gemeenteleden in Kerkklanken 
Sinds enkele maanden presenteren we de 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 de kerkklanken te kijken, vooral de persoonlijke gegevens. 
Denk dan aan de verjaardagen van de 80 plus gemeente leden, de verjaardagen van de 4 jarigen en de 
mutaties, zoals geboortes, overlijden en verhuizen. 
Deze gegevens zijn met de nieuwe vorm van de 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 de Kerkklanken op de website tonen we de verjaardagen van de 80 plus gemeente leden en de 
mutaties, allemaal zonder adres gegevens. 
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 adres gegevens. 
Gemeenteleden die regelmatig een kaartje willen sturen naar bijvoorbeeld een jarige, raden we aan om te 
vragen om een papieren versie van de Kerkklanken. U kunt deze aanvragen bij de redactie van de 
Kerkklanken, en uw wijkouderling of contactpersoon is natuurlijk bereid om u daar bij te helpen. 
Met vriendelijke groet, 
Namens de kerkenraad, 
Christiaan Knibbe 
 

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 of Mieke den Haan tel. 588737 
 
 


