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Zondag 27 juni 2021, 2e van de 
zomer 

Overstapdienst  
‘Leven als de bomen’ 

 
Lied voor de dienst: Morning has broken 
We zijn stil 
Wij zingen lied 8b, vers 1 en 2  
Bemoediging en groet 
Klein Gloria 
‘’Groeien als de bomen’’ 
Zondagsgebed 
Gesprek met de kinderen: Over bomen 
We zingen lied 8b, vers 3 en 4  
Schriftlezing Psalm 1 door Alexander  
Vervolg lezing door Carla:  
Mensen als bomen 
gesprek tussen Carla en Finn, Felix en 
Florine 
Lied: Cover me in sunshine, you 
Schriftlezing Lucas 9:46-48 door Mariska  
Preek  
Lied na de preek: All on me,  
De kinderen worden gezegend 
Lied: lied 416, Ga met God vers 1 en 4.  
Dienst van de gebeden en 
 In memoriam Nicolaas de Gelder 
We zingen ter nagedachtenis lied 913, vers 
1, 2 en 4 
Inzameling van de gaven  
Slotlied Gods volk wordt uitgeleid  
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 27 juni 2021 

gaat voor in deze 

Overstapdienst ds. Carla 

Melgers. Florine, Finn en Felix 
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, Saxofoon: Ferdi Haartsen 
 en de kostersdienst doet Ed de Jong. 
 

Collecten  
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? 
 

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). 
 
De dienst wordt ook 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 

 

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 4 juli 
is ds. C.F. Klaassen uit Harderwijk onze voorganger.  Organist is Herman Verbree en de 
kostersdienst zal Cok Rademaker op zich nemen. De collecten zijn voor KIA/Diaconaat en Kerk. 

 
Uit de gemeente 
Woensdagavond 16 juni is ons gemeentelid Nicolaas (Niek) de Gelder overleden. Geliefde man van 
Jitske de Gelder-Zandstra, lieve vader, groot- en overgrootvader.  
De afscheidsdienst werd afgelopen donderdag 24 juni om 11.00 uur gehouden in De Korenaar. 
Aansluitend is Niek naar zijn laatste rustplaats gebracht op de Algemene Begraafplaats in 
Hazerswoude-Dorp. 
In deze dienst zullen wij hem gedenken. 
Wij wensen het gezin de Gelder van harte toe dat zij zich gedragen weten door Gods liefdevolle 
nabijheid. 
Ons lied wordt steeds gedragen door vleugels van de hoop.                                                                                                                  
Het stijgt de angst te boven om leven dat verloopt.                                                                                                                     
Het zingt van vergezichten, het ademt van Uw Geest.                                                                                                                         
In ons gezang mag lichten het komend bruiloftsfeest 
 

Bloemengroet  
De bloemen gaan, met een hartelijke groet van ons allen, naar mevrouw Suus Bontenbal. Ze 
worden gebracht door Nynke Wanders. 

 
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  
 

 
Rooster Kindernevendienst 
Dit is het rooster voor de komende tijd voor de kindernevendienst. 
27 juni Lydia  ||  4 juli Anne  || 11 juli Tieke 
18 juli t/m 29 aug zomerstop 
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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 Juli in 1 keer (is 9 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. 
 
 

Vakantietijd 
In verband met de vakantietijd zal er voor zondag 27 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. 
 


