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Zondag 11 juli 2021 
vierde van de zomer; 

“Zorg voor de ziel” 
Viering van de Maaltijd van de Heer 

Lied voor de dienst Psalm 103:1  

Stil gebed 

Bemoediging en groet                                                                                                                        

Klein Gloria  

Kyriegebed 

Glorialied Psalm 62:4 Zondagsgebed 

Gesprek met de kinderen 

Samenzang lied 783 vers 1 Mariska, 

vers 2 gemeente, vers 3 Mariska 

(begeleid door Heleen op de piano) 

Kinderen gaan naar de nevendienst 

Bewoonde wereld verlaten naar de laan 

van rust 

Schriftlezing Psalm 13 Samenzang 

Psalm 42:1,3,5 

Preek  

Samenzang Psalm 43:3,4,5 

VIERING VAN DE MAALTIJD VAN DE 

HEER 

Avondmaalscollecte 

Tafelgebed 

Samenzang ‘’Loof de Heer’’ (melodie 

Psalm 136) 

Vervolg tafelgebed 

Samenzang ‘’Loof de Heer’’ (melodie 

Psalm 136) 

Vervolg tafelgebed 

Het onze Vader 

Nodiging  

We ontvangen en delen brood en wijn 

Orgelspel/zingen TIJDENS HET 

BREKEN EN DELEN (lied 568a, lied 

791, lied 117d (herhalen) 

Dankzegging 

Dienst van de gebeden 

Inzameling van de gaven 

Slotlied Psalm 146: 1 

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 

gaat voor in de dienst, waarin we met elkaar de Maaltijd van 
de Heer mogen vieren, ds. Carla Melgers. Piet Boon 
begeleidt ons op het orgel en koster is Hilbrand Zintel. 
 

Kerkdiensten. 
Nu we met meer mensen naar de diensten mogen komen 
hebben we de regels iets aangepast. 
Vanaf heden kunt u voor de diensten reserveren op 
zaterdagavond tussen 20.00 en 21.00 uur.  
Deze reservering blijft de volgende weken genoteerd en 
mocht u een keer niet komen dan is dat geen probleem. 
Wanneer u liever niet reserveert kunt u toch komen en dan 
wordt u gevraagd zich ter plaatse te registeren. Er worden 
geen “nood” ingangen meer gebruikt. U wordt opgevangen in 
de hal. Wel verzoeken we u dringend op de 1,5 meter 
afstand te letten!!!  
U bent van harte welkom en we hopen u te mogen 
ontmoeten! 
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. 

Collecten 11 juli  
1e inzameling van uw gaven is voor Diaconie, 
vakantietasjes 
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.  
 

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 het onderhoudsfonds 
Een kerkgemeente moet onderhouden worden, dat geldt zeker voor de gebouwen.  Helpt u mee? 
 
Collecte Heilig Avondmaal 
De inzameling van uw gaven is voor giro 555, bestrijding Corona 
Het coronavirus eist een recordaantal zieken en doden m.n. 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? 
 

Rooster kindernevendienst. 
 11 juli Tieke/ 18 juli t/m 29 aug zomerstop 
 

Volgende week zondag 18 juli 
gaat voor ds. Ds. Marit Eikelenboom uit Nieuwegein. Organist: is Jos Qualm en koster: Aad van 
Zanten. De collecten zijn voor Kerk en Diaconie. 

 
Berichten uit de gemeente 

 Maandag 5 juli is na een zware operatie en zeer spannende tijd, ons gemeentelid Nelie de 
Jong-Hofland overleden. We denken aan Huug, Dick en Martin en hopen en bidden hen de 
steun en alle kracht toe die ze nodig zullen hebben in deze moeilijke en verdrietige dagen 
van afscheid nemen.  We hopen dat ze Gods liefdevolle nabijheid en troost zullen ervaren in 
de zware tijd die voor hen ligt. De dankdienst voor haar leven heeft plaatsgevonden op 
zaterdag 10 juli in de Korenaar. Nelie zal in de dienst van 25 juli worden herdacht. 
 

 Dag allemaal, 
Blij en dankbaar ben ik dat de heupoperatie van vorige week goed geslaagd is. Het gaat 
goed met me. Nog “wat” geduld en goed oefenen en dan hoop ik jullie weer te ontmoeten. 
Bedankt voor het meeleven. Een hartelijke groet van, Marianne Bol. 

 
Koffie na de dienst 
Er is voorlopig nog geen koffiedrinken na de dienst.  
 

Bloemengroet  
De bloemen gaan, met een hartelijke groet van ons allen, naar Marianne Bol. 
Zij heeft een heupoperatie ondergaan. We wensen haar veel sterkte met het herstel. 
Ze worden gebracht door Meinte Vierstra. 

 
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. 


