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Orde van Dienst 

voor de eerste zondag van de zomer 

20 juni 2021 
Orgelspel 

Predikant komt binnen 

Lied voor de dienst: O waar wil je heengaan? 

Predikant wordt opgeleid. De gemeente blijft 

zitten 

Stil moment 

Intochtslied: psalm 46: 1 en 3 

Votum en Groet 

Klein Gloria 
Kyriegebed 
Glorialied: lied 868 (Nederland zingt)   
Lof zij de Heer   
Gesprek met de kinderen 
Gemeente en kinderen zingen het 
“kinderlied”  
Kinderen gaan naar de kindernevendienst 
Lezing uit het Oude Testament: Job 30: 15 
t/m 26 en 38: 1 
Zingen: lied 942  
Lezing uit het Nieuwe Testament: Marcus 4: 
35 t/m 41 
Zingen: acclamatie lied 339a   door 
voorzangers 
Verkondiging 
Zingen: lied 943 door voorzangers 
Dankzegging en voorbeden 
Collecten 
De kinderen uit de crèche worden tijdens de 
collecte opgehaald 
Slotlied: lied 655  door de voorzangers   
Zegen 
Gemeente beaamt met zingen 3x amen 

Orgelspel 

 
 
                                                                                                                                                                       
 
 
 
 

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 20 juni 2021   
Vandaag gaat voor in de dienst ds. Ds. Julia van Rijn, 
Leiden, organist is Jos Qualm en de koster Alfred 
Hoogendoorn. 
 

Collecten 
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. 
 
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. 
 

Volgende week zondag 27 juni Overstapdienst 
gaat voor in de dienst Carla Melgers. 
Op 27 juni is de overstapdienst met Florine, Finn en Felix. 
Zij gaan na de zomervakantie naar de middelbare school. Het thema is 'leven als de bomen'.  
Er is traditionele muziek afgewisseld met popmuziek en live muziek met piano en saxofoon. 
Het wordt een afwisselende dienst, anders dan anders, een aanrader in ieder geval! 
Organist is Leon van Veen en de koster Ed 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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1e en 2e collecte: Interk. Comm.voor Doven en slechthorenden en Onderhoudsfonds. 

Uit de gemeente 
Maandag jl.heeft Mevr.Nelie Hofland een open hartoperatie ondergaan. De operatie duurde langer dan 
gedacht. Zij is daarna in slaap gehouden en haar toestand is erg zorgelijk.  
Laten we haar en Huug gedenken in ons gebed. 
 

Bloemengroet  
De bloemen gaan, met een hartelijke groet van ons allen, naar IJsbrand en Wim Zintel. 
Ze worden gebracht door Meinte Vierstra. 

Kerkdiensten 
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!) 
Hartelijke groet, Meinte Vierstra 
 

Rectificatie 
In de gemeentebrief van 6-juni-2021 staat dat onze zoon Jan Johan van Zanten heet, maar hij heet  
Jari Johan van Zanten. Na 2 ziekenhuisopnames van bij elkaar 16 dagen maken we het inmiddels goed. 
  

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  

 
Koffie op het voorplein van de Korenaar. 
In de maanden juli en augustus schenken we iedere dinsdagmorgen van 10-11.30u. koffie en thee op het 
voorplein. U/jij bent van harte welkom! 
Dinsdagmorgen 29 juni  om 10 uur gaan we hiermee van start. Wil je meehelpen?  
Graag! Laat het even weten. E-mail rita.de.gelder@hetnet.nl  
 

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. 
 

Rooster Kindernevendienst 
Dit is het rooster voor de komende tijd voor de kindernevendienst. 
20 juni Guido  ||   27 juni Lydia  ||  4 juli Anne  || 11 juli Tieke 
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18 juli t/m 29 aug zomerstop 

Vakantietijd 
In verband met de vakantietijd zal er voor zondag 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 
 


