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Zondag 25 juli 2021; 6e van de zomer  

“Trek weg’’ 

Lied voor de dienst 212 
Stil gebed 
De gemeente gaat staan 
Intochtslied Psalm 105: 1 en 3 
Bemoediging en groet                                                                                                                   
Klein Gloria  
Kyriegebed 
Glorialied 827: 1, 3 en 4 
Zondagsgebed 
Schriftlezing Genesis 12: 1-9  
Lied 941 
Schriftlezing Galaten 3: 5 – 11  
Lied 803: 1, 2 en 6 
Overdenking: ‘’Trek weg’’ 
Lied 816 
In Memoriam  
Neeltje Maria Cornelia de Jong-Hofland 
Lied ter nagedachtenis 833: 1, 
Nederlands, 2, Engels, 3 Nederlands 
Dankgebed en voorbede. 
Pelgrimslied  (melodie: Licht dat ons 
aanstoot)  
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,  
Vandaag gaat voor in de dienst, Ds. Carla Melgers.  
Organist: Jos Qualm. Koster: Aad van Zanten.  
 

Collecten 25 juli,  
1e inzameling van uw gaven is voor Koka  Ethiopië   
(Het project waar Marijke en Erik Westerman bij betrokken 
zijn)  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 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? 
 

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. 

 

Kopij inleveren/ insturen naar gemeentebrief@pghkorenaar.nl  
De kopij dient uiterlijk donderdag om 14:00 uur in ons bezit te zijn! 

 

 

Protestantse Gemeente Hazerswoude 

25 juli 2021 

Volgnummer 1490 

GEMEENTEBRIEF 

mailto:predikant@pghkorenaar.nl
mailto:gemeentebrief@pghkorenaar.nl


 
Pagina 2 van 2 

 

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

 

Volgende week zondag dus geen dienst, zie onderstaande mededeling. 
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.  

 
Bloemengroet  
De bloemen gaan, met een hartelijke groet van ons allen, naar mevrouw Clazien Dekker. 
Het was deze week een jaar geleden dat haar man is overleden.  
Het is deze zondag een mooie orchidee, omdat Ale met vakantie is. 
Hij wordt gebracht door Marian Zintel. 

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. 


