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Van de predikant: Zing! 
 
We mogen weer zingen! Dat bericht kwam zojuist via een app 
van Meinte bij mij binnen. Eindelijk! Wat hebben we het 
gemist in de eredienst. Natuurlijk, we waren blij met leden van 
de cantorij die zongen en met de YouTube filmpjes, maar er 
gaat niets boven zelf zingen. Zingen is fitness voor de ziel, 
balsem, een manier om je emoties te uiten. Zoals ooit Maria 
op een indringende manier haar gevoelens verwoordde in een 
lied, een lofzang, het Magnificat.(Lucas 1: 46-55) 
Een lied dat je vleugels geeft, een verhaal, een visioen waarin 
je kan groeien. Niemand kan zonder. Goede woorden, 
dromen, ze moeten worden gedeeld, ook met het oog op onze 
toekomst en die van onze kinderen. Het is zo nodig, zeker in deze tijd waarin zoveel grote vraagstukken op 
ons afkomen, rond het samenleven met verschillende culturen, geloven, de extreme vormen van geweld, 
ons klimaat, over eenzaam ouder worden, gemis van passende zorg, kinderen die opgroeien met agressie. 
Hoe ziet de toekomst voor de jongere generaties eruit? Welke hulpbronnen zijn er voor ons en welke zullen 
er straks nog zijn? Het vraagt veel wijsheid en bezinning hoe hiermee om te gaan. Goede woorden en 
besluiten ook, maar we moeten ze ook niet te groot laten worden, onze zorgen, en ons wantrouwen.  
 
Daarom is het zo nodig dat we die andere kant ook delen: onze dromen en verlangens, dat wat ons kracht 
geeft! Maria deed dat. Haar Magnificat is niet zomaar een liedje van een jong meisje. Daar komt een hele 
geschiedenis in mee. Een geschiedenis getekend door armoede en honger, uitbuiting en buitensluiten. Maar 
ook een geschiedenis met toekomst.  
 
Mijn ziel maakt groot de Heer, mijn geest juicht voor God, mijn bevrijder. Met haar hele leven maakt ze 
ruimte voor God. Van geslacht op geslacht is dit lied haar nagezongen. In geloof, in vertrouwen, als verlangen 
en verzet ook. Al sinds de zesde eeuw (de Regel van Benedictus) klinkt het ‘Magnificat anima mea Dominum’ 
dag in dag uit in het avondgebed binnen de kloosters, in vespers, in evensongs. Dat is niet zomaar, omdat 
het een mooi lied is, daar wordt iets mee verteld: Als de avond valt, als het donker wordt, dan moeten wij 
God ‘groot maken’ en elkaar de belofte van licht, de droom van vrede, van sjaloom, het visioen van een 
nieuwe aarde, te binnen brengen. Waar het visioen ontbreekt, staat ergens in Spreuken, verwildert het volk, 
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dan gaan we ten onder aan het doemdenken en wantrouwen. Daarom mogen wij dat visioen dus niet 
opgeven. Want als wij van de toekomst van de wereld niets meer verwachten, dan zal zij ook nooit 
veranderen. Dan blijven de armen arm, dan worden mensen steeds eenzamer, dan verdampt onze dialoog, 
het contact. Met het levend houden van de hoop staat of valt onze toekomst. 
 
Vanuit die hoop, in dat vertrouwen, dat God met ons is, mogen we morgen (27 juni) weer in de kerk zingen. 
Drie kinderen uit groep 8, Felix, Finn en Florine zullen dan afscheid nemen van de kindernevendienst. Na de 
zomervakantie gaan zij naar de middelbare school. Van harte hoop ik dat zij net als Maria, hun eigen dromen 
te binnen blijven zingen als geliefde kinderen van hun Schepper. 
 
Dat de woorden van loflied 8b met Felix, Finn en Florine, met eenieder van ons, mee zal gaan, het leven door: 
 

Zie de zon, zie de maan 
zie de sterren in hun baan 

sterren ontelbaar, overal vandaan 
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan 

Heer, hoe heerlijk is Uw naam 
 

Hoor de zee, hoor de wind 
hoor de regen als hij zingt 

druppels ontelbaar, in de oceaan 
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan 

Heer, hoe heerlijk is Uw naam 
 

Ruik een bloem, ruik een vrucht 
ruik de geuren in de lucht 

geuren ontelbaar, zweven af en aan 
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan 

Heer, hoe heerlijk is Uw naam 
 

Voel je hart, voel je huid, 
voel je adem als je fluit, 

mensen ontelbaar overal vandaan, 
onvoorstelbaar wonderlijk gedaan 

Heer hoe heerlijk is Uw naam. 
 

Zie ik de zon, de sterren en de maan, 
wat een wonder dat ik mag bestaan, 

Heer hoe heerlijk is Uw naam, 
Heer hoe heerlijk is Uw naam. 

 
Ds Carla Melgers 
 
 

Kerkdienstenrooster 
 
Vanaf zondag 27 juni kan iedereen weer naar de kerk komen. Wel graag vooraf reserveren op het bekende 
telefoonnummer. Ook de 1,5 meter blijft. En er mag weer gezongen worden! Graag tot ziens in de kerk. 
 
4 juli 2021 9.30 uur o.l.v. Ds. C.F. Klaassen uit Harderwijk  
Organist: Herman Verbree 
Koster: Cok Rademaker 
1e en 2e collecte: KIA/Diaconaat en Kerk 
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11 juli 2021 9.30 uur o.l.v. Ds. Carla Melgers Viering H.A. 
Organist: Piet Boon 
Koster: Hilbrand Zintel 
1e en 2e collecte: Diaconie en Onderhoudsfonds. H.A. 
 
18 juli 2021 9.30 uur o.l.v. Ds. Marit Eikelenboom 
Organist: Jos Qualm 
Koster: Aad van Zanten 
1e en 2e collecte: Kerk en Diaconie 
 
25 juli 2021 9.30 uur o.l.v. ds. Carla Melgers.  
Organist: Piet Boon 
Koster: Alfred Hoogendoorn 
1e en 2e collecte: Diaconie en Onderhoudsfonds. 
 
1 augustus 2021 9.30 uur o.l.v. Momenteel nog niet bekend  
Organist: Herman Verbree 
Koster: Ed de Jong 
1e en 2e collecte: Kerk en Diaconie 
 
8 augustus 2021 9.30 uur o.l.v. Ds. Carla Melgers. 
Organist: Piet Boon 
Koster: Alfred Hoogendoorn 
1e en 2e collecte: Diaconie en Onderhoudsfonds.  
 
15 augustus 2021 9.30 uur o.l.v. Ds. Marloes van Doorne 
Organist: Piet Boon 
Koster: Hilbrand Zintel 
1e en 2e collecte: KIA/Zomerzending en Kerk 
 
22 augustus 2021 9.30 uur o.l.v. ds. Carla Melgers.  
Organist: Leon van Veen 
Koster: Aad van Zanten 
1e en 2e collecte: kerk en Diaconie  
 
29 augustus 2021 9.30 uur o.l.v. Joost de Bruin Noordwijk 
Organist: Jos Qualm 
Koster: Cok Rademaker 
1e en 2e collecte: Diaconie en Onderhoudsfonds. 
 
 

Collectedoelen 
 

4 juli 
1e inzameling van uw gaven is voor Kerk in actie, diaconaat. 
Je zult maar elke zomer je klasgenootjes op vakantie zien gaan, terwijl jouw ouders geen geld hebben om 
eropuit te trekken. Wat duurt een zomervakantie dan lang! Een vrolijke rugzak vol speelgoed, 
toegangskaartjes en een tegoedbon voor een ijsje is voor kinderen uit kwetsbare gezinnen extra welkom. 
Elke zomer deelt een groot aantal protestantse gemeenten deze rugzakjes uit aan kinderen in hun omgeving. 
Actie Vakantietas is een van de projecten waarmee Kerk in Actie kinderen in armoede helpt. 
www.kerkinactie.nl/vakantietas 
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2e 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.  
 
11 juli 
1e inzameling van uw gaven is voor Diaconie, vakantie tasjes. 
Kinderen uit kwetsbare gezinnen, ook in ons dorp kunnen meestal niet op vakantie. Maar liefst één op de 
negen kinderen groeit op in armoede. Wanneer in de zomervakantie hun klasgenootjes uitvliegen naar 
zonnige oorden, blijven zij achter. Met de actie Vakantietas willen wij hen als gemeente verrassen met een 
rugzak vol verrassingen voor de zomervakantie.  
 
 
2e inzameling van uw gaven is voor het onderhoudsfonds. 
Een kerkgemeente moet onderhouden worden, dat geldt zeker voor de gebouwen.  Helpt u mee? 
 
Heiligavondmaal 
De inzameling van uw gaven is voor giro 555, bestrijding Corona. 
Het coronavirus eist een recordaantal zieken en doden met name in India en Nepal lijkt een ramp niet te 
voorkomen. Ook in landen in Afrika en andere kwetsbare delen van de wereld spant het erom. Om 
mensenlevens te redden, moeten we nú handelen. We komen alleen uit deze crisis door zo snel mogelijk en 
zoveel mogelijk mensen te vaccineren. Bovendien hebben India, Nepal en andere landen direct 
ondersteuning van hun gezondheidszorg en medische hulp voor coronapatiënten nodig. Giro555 roept 
iedereen op om te geven. Doe je mee? 
 
18 juli 
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 eigen diaconie 
 
25 juli 
1e inzameling van uw gaven is voor Koka 
Het project richt zich op kinderen in het dorp Koka en omgeving die hun ouders hebben verloren aan AIDS of 
andere ziekten. Deze kinderen hebben zonder hulp weinig bestaansmogelijkheden. De weeskinderen worden 
opgevangen bij pleegfamilies in Koka. Op dit moment zijn er 102 kinderen in het project, ze worden 
zorgvuldig geselecteerd door SAEDO en zijn tussen de 4 en 15 jaar oud. Er zijn plannen om in 2017 meer 
kinderen op te vangen. 
Hulp bij onderwijs, voedselhulp, medische steun, persoonlijke hygiëne, inkomen genererende activiteiten, 
bouw van het ‘Child Centre en ondersteuning van de Koka Ejersa High school. 
 
2e inzameling van uw gaven is voor het onderhoudsfonds 
Een kerkgemeente moet onderhouden worden, dat geldt zeker voor de gebouwen.  Helpt u mee? 
 
1 augustus 
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. 
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2e inzameling van uw gaven is voor Rozen actie PI Alphen ad Rijn 
Het DPA organiseert jaarlijks een rozen actie voor de gedetineerden in de PI Alphen a/d Rijn. Deze actie is 
bedoeld om de gedetineerden een hart onder de riem te steken en te laten weten dat er aan hen wordt 
gedacht. 
 
8 augustus 
1e inzameling van uw gaven is voor rijst voor Gambia 
Door de Corona crisis heerst er honger bij de arme mensen van Gambia, vanuit de stichting Jantien aidsfonds 
is er een rijst project gestart. Een zak van 50kg rijst kost 25 euro en het wordt dan ingekocht en gebracht 
naar de compounds. Degene die gedoneerd heeft krijgt een foto van het gezin die de rijst ontvangen heeft. 
Helpt u ook mee. 
 
2e inzameling van uw gaven is voor het onderhoudsfonds 
Een kerkgemeente moet onderhouden worden, dat geldt zeker voor de gebouwen.  Helpt u mee? 
 
15 augustus 
1e inzameling van uw gaven is voor Kerk in Actie, zomerzending, Pakistan 
In het islamitische Pakistan heb je het als christen niet gemakkelijk. Je wordt beschouwd als tweederangs 
burger, gediscrimineerd en geregeld kritisch bevraagd op je geloof. Dit maakt veel christenen onzeker. Kerk 
in Actie steunt een bijbelschool die hen door middel van trainingen meer over de Bijbel leert, en ook laat zien 
hoe je je als christen staande kunt houden in de maatschappij. Jaarlijks doen ruim zesduizend mensen aan 
deze trainingen mee. Onder hen zijn veel jongeren! 
 
2e 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. 
  
22 augustus 
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 eigen diaconie 
 
29 augustus 
1e inzameling van uw gaven is voor Tear fund. 
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. 
 
2e inzameling van uw gaven is voor het onderhoudsfonds 
Een kerkgemeente moet onderhouden worden, dat geldt zeker voor de gebouwen.  Helpt u mee? 
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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 mei 2021 
 
Kerk: 16/05 € 220,55 
 30/05 € 220,55 
   
Onderhoudsfonds: 09/05 € 220,55 
 23/05 € 220,55 
  
Diaconie: 02/05 € 220,55 
 09/05 € 220,55 
 16/05 € 220,55 
 30/05 € 220,55  
 
Kerk in Actie/PKN 
Jeugdwerk: 02/05 € 220,55 
Pinksterzendingsweek: 23/05 € 220,55 
 
 

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. 
Uw diaconie 
 
 

Kerkelijke stand 
 
Overleden:  
Op 5 juni 2021 mevrouw M.J. van Sluis-Staal, in de leeftijd van 92 jaar.  
Op 16 juni 2021 de heer N. de Gelder, in de leeftijd van 90 jaar.  
 
Geboren:  
Op 24 mei 2021 Jari Johan van Zanten, zoon van Arjan en Fenna van Zanten. 
 
Bron: Kerkelijk bureau 
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Jarigen 80+ 
 
4 juli 
Mevr. H.M. van Dijke – Slappendel    86 jaar 
 
6 juli  
Mevr. J. Hortensius - van der Bijl    90 jaar 
 
21 juli 
Dhr. P. de Gelder      86 jaar 
 
25 juli 
Dhr. W. Zintel `      84 jaar 
 
29 juli  
Dhr. J. de Gelder      85 jaar 
 
31 juli 
Mevr. A.C. Knibbe – Peters     82 jaar 
 
11 augustus 
Dhr. J.C. Windhorst      85 jaar 
 
12 augustus 
Mevr. A. Hoogendoorn – Harkes    84 jaar 
 
16 augustus 
Mevr. J.M. Kastelein - van Aalst    82 jaar 
 
23 augustus 
Dhr. A.P. Voets       87 jaar 
 
30 augustus 
Mevr. K. Zandstra - van Bostelen    83 jaar 
 
1 september 
Mevr. A. Maaskant – Koetsier    93 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. 
 
 

In memoriam: Nicolaas de Gelder 
 
Woensdagavond 16 juni is op 90-jarige leeftijd overleden, Nicolaas de Gelder, Niek. Polderjongen, 
levensgenieter, een innemend mens met een groot hart, geliefde man van Jitske (al 66 jaar lang) lieve vader, 
opa en super opa.  
 
Niek is geboren op 15 januari 1931 en groeide op in de Oostgerepolder; op de machien, zoals dit huis en 
gemaal werd genoemd. In het grote gezin droeg hij al jong zijn steentje bij. Een ondeugend, opgewekt kind 
was hij vol humor. Hij genoot van de stilte en de natuur in de polder; iets wat zijn leven lang is gebleven. 
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Hij heeft vele banen gehad: fietsenmaker, magazijnmedewerker, chauffeur, vertegenwoordiger bij diverse 
bedrijven, maar kwam uiteindelijk weer terug in de polder. 
 
Toen hij op zijn 59e met de vut ging, was hij vaak te vinden in zijn geliefde polder en bijna dagelijks was hij te 
vinden in zijn grote tuin. ‘’Wat een prachtig uitzicht daar, een paradijsje’’ zei hij. Zoals hij van de natuur 
genoot, zo genoot hij ook van dieren en van kinderen die zich gelijk op hun gemak voelden bij hem. 
 
Wat heeft hij genoten van zijn grote gezin, waar hij zo blij en dankbaar mee was. Hij hielp zijn vrouw Jitske 
waar hij kon en bracht altijd de kinderen naar bed; nooit zonder hen voor te lezen. 
Zijn 17 kleinkinderen waren trots op hem en dankbaar voor zijn liefde en de warmte die er is in het grote 
gezin. Zijn humor en positieve kijk op het leven is hen tot steun geweest. 
 
Dhr. de Gelder had ook grote liefde voor de muziek, voor klassieke muziek. Hij zong zo graag. Met name de 
Mattheüs Passion. Wel 30 keer heeft hij dit gezongen. Hij vertelde ontroerd over het moment dat de dirigent 
zijn handen ophief om het koor te laten zingen. Eerst de stilte en dan…. De woorden van de dichter van Psalm 
104, zouden de woorden van Niek de Gelder kunnen zijn: ‘’Voor de Heer wil ik zingen zolang ik leef, een lied 
voor mijn God, zolang ik besta” (vers 33). 
 
Na Pasen ging zijn gezondheid hard achteruit. Fysiek kon hij steeds minder, maar met zijn geest was hij er 
volop. Het was een intense tijd waarin hij van al zijn geliefden afscheid heeft genomen. Een tijd waarin hij 
zijn ziel kon blootleggen voor zijn vrouw en kinderen, waarin hij kon verwoorden hoe moeilijk hij het vond 
afscheid te nemen van het leven. Wat een geschenk was het dat zijn lieve vrouw Jitske haar man heeft 
geholpen zijn leven los te laten en het toe te vertrouwen aan zijn Schepper. Met de hand in die van zijn vrouw 
blies hij zijn laatste adem uit. 
 
Hieronder één van de teksten die mevrouw de Gelder haar man voorlas uit haar gebedenboek: 
 
God, zo graag wil ik geloven dat u het bent 
Die naar ons staart als de sterren in de nacht 
Die dauw laat neerdalen in de dageraad 
Die de slang doet sidderen en vogels vliegeren 
Die het graan laat wuiven in de wind 
Die de regen op ons allen doet vallen. 
Zo graag wil ik geloven dat u het bent 
Het zou me verzekeren dat ik goed zit 
In het goede godshuis, met het juiste boek en dito stilte 
 
Totdat het stil valt in mij 
En ik val in de leegte, heel diep 
Geen naam staat er geschreven 
Maar ik weet: u bent 
Met niets te vergelijken. 
 
Nu hoef ik niet meer te geloven 
Naar binnen gaan is alles 
Dank u 
Amen. 
 
Wij wensen het gezin de Gelder de liefdevolle nabijheid toe van de Here God in hun verdriet en gemis. 
 
Ds Carla Melgers 
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Theologische Vorming Geïnteresseerden Rotterdam 
 
Op de website www.tvgrotterdam.nl is de inschrijving geopend voor het cursusjaar 2021-
2022. De driejarige basiscursus, welke op dinsdagmorgen wordt gegeven, zal coronaproof 
klassikaal plaatshebben in de grote zaal van de Alexanderkerk in Rotterdam.  Er komen 
heel veel boeiende onderwerpen aan de orde. 
 
Voor de eveneens op de site te vinden korte cursussen, ook op dinsdagmorgen, maken we 
gebruik van de kerkzaal van kerkgebouw De Hoeksteen in Capelle aan den IJssel. Daar is 
ringleiding voor slechthorenden. Deze korte cursussen, meestal drie ochtenden, zijn heel actueel in deze tijd. 
Veel bezinning is ook hier mogelijk. 
 
Voor vragen/antwoorden kunt u bellen met mw. M. Koole, voorzitter TVG Rotterdam, telefoon: 0167-
536671, of mailen naar mw. M. Bezemer-Rietveld, bestuurslid TVG Rotterdam voor werving en publiciteit, 
email: tvgrotterdam@online.nl. 
 
Bezoekt u onze website www.tvgrotterdam.nl. Daar vindt u het aanmeldingsformulier voor zowel de 
basiscursus als de korte cursussen, en ook enkele leerzame artikelen. 
 
We hopen op heel veel deelnemers aan onze cursussen! 
 
 

Gedicht / gebed 
 

U STIMULEERT ONS ELKE DAG 
 

U stimuleert ons elke dag weer 
Om het leven voluit te beleven. 
Want onvoorspelbaar is de tijd, 

kort onze wandeling, 
en verloren is het uur 

dat niet door ons gebruikt 
leeg terugkeert tot U. 

 
U stimuleert ons elke dag weer 
om niet met angst te denken 

aan de berg van zorgen van morgen. 
U vult ons onderweg met licht, 

laat vreugde vinden in de kleine dingen. 
En alle ellende van het dal van gisteren 

mogen we ook dáár laten liggen. 
 

U stimuleert ons elke dag weer 
om de weg van het goede te gaan, 

eigen last en kruis te dragen 
in de voetstappen van hem 

die onze weg en onze waarheid is: 
Christus – gids, reisgenoot en metgezel. 

 
Alfred C. Bronswijk 

Ladders naar de hemel, 101 gebeden voor elke dag. 
Ingebracht door Meinte Vierstra 
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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. Maandag overdag en donderdag is onze predikant vrij.  
 
 

Bijbelleesrooster 
 

Dag Datum Bijbeltekst Onderwerp 
donderdag 1 juli Ezechiël 47:13–48:7 Topografie 
vrijdag 2 juli Ezechiël 48:8-19 Gewijde grond 
zaterdag 3 juli Ezechiël 48:20-35 Gelijke delen 
zondag 4 juli Johannes 5:1-18 Beweging en bewogenheid 
maandag 5 juli Johannes 5:19-30 Is Jezus God? 
dinsdag 6 juli Johannes 5:31-40 Getuigenis 
woensdag 7 juli Johannes 5:41-47 Het belang van Schriftstudie 
donderdag 8 juli Psalm 85  God is rechtvaardig 
vrijdag 9 juli Deuteronomium 7:1-11 Bijzondere positie 
zaterdag 10 juli Deuteronomium 7:12-26 De HEER zal strijden 
zondag 11 juli Deuteronomium 8:1-6 Niet van brood alleen 
maandag 12 juli Deuteronomium 8:7-20 Het beloofde land 
dinsdag 13 juli Deuteronomium 9:1-14 Wees niet trots 
woensdag 14 juli Deuteronomium 9:15-29 Verzet gebroken 
donderdag 15 juli Psalm 90 Tijd en eeuwigheid 
vrijdag 16 juli Marcus 6:1-13 Aanstoot 

zaterdag 17 juli Marcus 6:14-29 
Uit de hand gelopen 
verjaardagsfeest 

zondag 18 juli Marcus 6:30-44 Massabijeenkomst 
maandag 19 juli Marcus 6:45-56 Oversteek 
dinsdag 20 juli Deuteronomium 10:1-11 Tweede wet 
woensdag 21 juli Deuteronomium 10:12-22 Gehoorzaam uit liefde 
donderdag 22 juli Deuteronomium 11:1-9 Maak een keuze 
vrijdag 23 juli Deuteronomium 11:10-21 De kracht van de herhaling 
zaterdag 24 juli Deuteronomium 11:22-32 Kiezen 
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Dag Datum Bijbeltekst Onderwerp 
zondag 25 juli Johannes 6:1-15 Brood en water 
maandag 26 juli Johannes 6:16-24 Waterloop 
dinsdag 27 juli Johannes 6:25-36 Het echte brood 
woensdag 28 juli Johannes 6:37-46 Discussie 
donderdag 29 juli Johannes 6:47-59 Harde woorden? 
vrijdag 30 juli Johannes 6:60-71 Scheiding 
zaterdag 31 juli Marcus 7:1-13 Wet en traditie 
zondag 1 augustus Marcus 7:14-23 Onreinheid komt van binnenuit 
maandag 2 augustus Marcus 7:24-37 Open 
dinsdag 3 augustus Marcus 8:1-13 Teken 
woensdag 4 augustus Marcus 8:14-26 Blind en ziende 
donderdag 5 augustus Marcus 8:27–9:1 Wie is Jezus? 
vrijdag 6 augustus Marcus 9:2-13 Verschijning 
zaterdag 7 augustus Psalm 74 Vraag om actie 
zondag 8 augustus Romeinen 14:1-12 Plicht van de sterkste 
maandag 9 augustus Romeinen 14:13-23 Overtuigingskracht 
dinsdag 10 augustus Romeinen 15:1-13 Bijbelstudie 
woensdag 11 augustus Psalm 86 Roep om hulp 
donderdag 12 augustus Spreuken 10:1-17 Goed gedrag 
vrijdag 13 augustus Spreuken 10:18-32 Tegen-stellingen 
zaterdag 14 augustus Galaten 1:1-12 Geen ander evangelie 
zondag 15 augustus Galaten 1:13-24 Paulus over zijn roeping 
maandag 16 augustus Galaten 2:1-14 Ruimte 
dinsdag 17 augustus Galaten 2:15-21 Paulus versus Petrus 
woensdag 18 augustus Psalm 124 Onze hulp 
donderdag 19 augustus Zacharia 1:1-6 Nieuwe kansen 
vrijdag 20 augustus Zacharia 1:7-17 Stilte voor de storm 
zaterdag 21 augustus Zacharia 2:1-9 Ommuurde stad 
zondag 22 augustus Zacharia 2:10-17 Uitreisbevel 
maandag 23 augustus Zacharia 3:1-10 Schone kleren 
dinsdag 24 augustus Zacharia 4:1-14 Niet door eigen kracht 
woensdag 25 augustus Zacharia 5:1-11 Wat in het vat zit 
donderdag 26 augustus Zacharia 6:1-8 Paardenrace 
vrijdag 27 augustus Zacharia 6:9-15 Kroning 
zaterdag 28 augustus Zacharia 7:1-14 Treurig 
zondag 29 augustus Zacharia 8:1-8 Het komt goed 
maandag 30 augustus Zacharia 8:9-17 Hou vol! 
dinsdag 31 augustus Zacharia 8:18-23 Feest! 

 
 

Van de redactie 
 

Redactie:  Jan Pels, tel. 58 83 68 
Karin Jansen, tel. 06 – 55 86 56 20 
Cornèl Hassefras, tel. 58 73 13 

Druk:   Drukwerkteam PGH 
   
Vind ons leuk op facebook.com/PGH Korenaar 
 

Kopij voor het septembernummer inleveren tot 26 augustus a.s. 
bij de redactie of via e-mail: postkerkklanken@hotmail.com of kerkklanken@pghkorenaar.nl.  



 Kerkklanken juli en augustus 2021, pagina 12 

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  
 


