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Orde van dienst 
Zondag6 Juni 

 
 Predikant wordt opgeleid.  

 De predikant heet de gemeente welkom  

 Stil moment  

 Intochtslied: Lied 672: 2 (zanggroep en 
orgel) 

 Votum en Groet 

 Klein Gloria, gesproken door de 
gemeente 

 Kyrie  

 Glorialied Lied 827: 1 t/m 4  

 Gebed bij de opening van de Schriften/ 
Gebed van de zondag 

 Zanggroep en orgel “wij gaan voor even 
uit elkaar.”  

 1
e
 Schriftlezing (lector): Genesis 12: 1 - 9 

 Zingen: Lied 803: 1 + 2 (zanggroep en 
orgel) 

 2
e
 Schriftlezing (lector): Gedicht over 

Abraham van Margreet Spoelstra  

 Lied 803: 3 + 6  (zanggroep en 
orgel) 

 Verkondiging 

 Zingen: Lied 802: 1 t/m 6 (zanggroep en 
orgel) 

 Dankzegging en voorbeden    

 Collecten alleen presentatie op de 
beamer    

 Slotlied: (staande) Lied 416: 1 t/m 4  

 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 6 juni 2021   
 

Vandaag is ds. Marijke Kwant uit Bodegraven onze 
voorganger, organist is Herman Verbree en de koster is 
Hilbrand Zintel.  
 

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. 
 

 Collecten  
 
1e inzameling van uw gaven is 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. 
 

 
 
 
 
 
 
 

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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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. 
 

Bloemengroet  
 

De bloemen gaan, met een hartelijke groet, en felicitaties van ons allen, naar Dick en Lena van Vliet. 
Zij waren 6 mei 50 jaar getrouwd. Wij wensen hen nog veel fijne jaren samen. 
Ze worden gebracht door Marian Zintel  

 Uit de gemeente 
.  

 Op 24 mei is geboren Jan Johan van Zanten, zoon van Fenna en Arjan. Hij is 3 weken te vroeg geboren 
en moest met de keizersnede gehaald worden. Maar gelukkig gaat het goed met hem en met Fenna. We 
wensen hen met elkaar Gods zegen en liefde toe en hopen dat Jan Johan en Fenna snel naar huis kunnen 
gaan 
 

Volgende week zondag 13 juni 
 

Volgende week zondag 13 juni gaat voor in de dienst Ds. Janneke Nijboer, Hazerswoude-Dorp 
Organist: Piet Boon, Koster: Aad van Zanten 
1e en 2e collecte: Plaatselijk missionair werk en onderhoudsfonds 
 

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, we starten met Pinksteren. 
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 
  



 
Pagina 3 van 3 

 

 
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 
Mieke den Haan tel. 588737 
 
 


