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zondag 18 juli 2021 
 
Lied voor de dienst: Lied 919: 1 en 4 
Stil moment 
Intochtslied:  Psalm 65: 1 
Votum en groet  
Klein Gloria  
Kyrie afgewisseld met gezongen    

acclamatie: lied 367
e
  

Glorialied Lied 868: 2 en 4 
Gebed bij de opening van de Schriften / 
Gebed van de zondag 
Schriftlezing:  Marcus 6: 30-44    
Zingen:  Lied 275: 1, 4 en 5 
Verkondiging 
Zingen:  Lied 836: 1, 3 en 4  
Dankzegging en voorbeden, stilte en 
gezamenlijk Onze Vader 
Collecte 
Slotlied:  Psalm 23: 1 
Zegenbede           
Gemeente beaamt met zingen 3x amen 

 
 
                                                                                                                                                                       
 
 
 
 

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,  
Ds. Marit Eikelenboom uit Nieuwegein. Organist: is Jos 
Qualm en koster Aad van Zanten. 
 

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 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 
 
 
 

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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De kindernevendienst houdt vakantiestop vanaf 18 juli t/m 29 augustus. 
 
Er is voorlopig nog geen koffiedrinken na de dienst.  

 
Bloemengroet  
De bloemen gaan, met een hartelijke groet van ons allen, naar mevrouw J. Hortensius-van der Bijl. 
Zij mocht 6 juli de mooie leeftijd van 90 jaar bereiken. Wij willen haar hierbij van harte feliciteren met 
haar 90ste verjaardag. 
De bloemen worden gebracht door Anneke de Jong. 
 

Volgende week zondag 25 juli  
gaat voor ds. Carla Melgers. Organist: Jos Qualm 
Koster: Aad van Zanten. Collecten voor Kerk en Diaconie. 
 
 

MEDEDELING: 
Op zondag 1 augustus is er geen dienst in onze kerk.  Het is na veel pogingen van Gé 
Hoogendoorn ( preekvoorziening) en de moderamenleden niet gelukt om op zondag 1 
augustus een predikant te vinden die voor kan gaan. Dit heeft natuurlijk te maken met de 
vakantietijd. Veel predikanten vallen al in bij verschillende gemeentes of zijn zelf met 
vakantie.  
We vinden het natuurlijk heel jammer dat we dit hebben moeten besluiten. We hopen dat u 
via internet een mooie kerkdienst kunt volgen of misschien vindt u het fijn om een andere 
gemeente te bezoeken voor een dienst.  
 

 
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. 


