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Zondag 4 juli 2021 
Lied voor de dienst Lied 215: 1, 3 en 6 
Predikant wordt opgeleid. 
De gemeente blijft zitten 
Stil moment 
Intochtslied: Ps. 122: 1 en 3 
Gebed om ontferming 
Woord van bemoediging 
Glorialied Lied 405: 1 en 4 
Kindernevendienst 
Gesprek met de kinderen 
Gebed bij opening van het woord 
1

e
 Schriftlezing Mattheus 22: 36-40 

Zingen Lied 320 vers 1 
2

e
 Schriftlezing Lukas10:  25-37 

Zingen Lied 320 vers 5 
Verkondiging 
Meditatief orgelspel 
Zingen Lied 101: 1, 2, 7 en 8 
Dankzegging en voorbeden 
Collecte 
Slotlied Lied 766 
Heenzending en 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 

 
23

e
  

Vandaag gaat voor in de dienst ds. C.F. Klaassen uit 
Harderwijk.  Organist is Herman Verbree en de kostersdienst 
zal Cok Rademaker op zich nemen.  
 

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 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 
 
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. 

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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Volgende week zondag 11 juli 
viering H.A.  ds. Carla Melgers gaat voor en Piet Boon begeleidt ons op het orgel. 
Koster is Hilbrand Zintel. De collecten zijn voor: Diaconie en Onderhoudsfonds.  

 
Berichten uit de gemeente 
Op 23 juni is ons gemeentelid Dinant de Gelder overleden. Hij is in besloten kring begraven. 
De volgende mooie woorden stonden op de kaart:  
De lanen door, de polder in, de hond, stil, achter hem.  
We wensen de kinderen/familie alle kracht en steun toe in deze verdrietige tijd.  

 
Koffie op het voorplein van de Korenaar. 
Vorige week zondag hebben we na de dienst koffie gedronken op het voorplein van de kerk.  
Het was erg gezellig en geanimeerd. Wel bleek heel duidelijk dat het niet lukte ons aan de 1.5m. 
afstand te houden, en hoe jammer ook, we hebben moeten besluiten het koffieschenken na de 
kerkdienst voorlopig uit te stellen. 
 

Bloemengroet  
De bloemen gaan, met een hartelijke groet van ons allen, naar mevr. Riet Zaal-van Gemeren. 
Ze worden gebracht door Eline Wessels. 

College van Kerkrentmeesters. Jaarrekening 2020 en Begroting 2021. 
Beste gemeenteleden, 
De jaarrekening 2020 is door de kascontrolecommissie gecontroleerd en in orde bevonden. 
De Kerkenraad heeft deze stukken eveneens goedgekeurd. 
Indien u de financiële stukken wenst te ontvangen, gaarne opnemen met de penningmeester. 
Ze zijn in papieren versie bij hem op te vragen 
Toezending via de mail behoort ook tot de mogelijkheden, hetgeen de voorkeur heeft. 
Gelegenheid tot stellen van vragen of het maken van opmerkingen naar aanleiding 
van deze jaarstukken gelieve contact op te nemen met Dick Zaal, penningmeester van 
het College van Kerkrentmeesters.  
Zijn telefoonnummer is 06-83792490. E-mailadres: dhzaal@hetnet.nl 
 
Met vriendelijke groeten, 
Dick Zaal, penningmeester College van Kerkrentmeesters. 
 

Vakantietasjes 

Vorig jaar hebben wij, als gemeente, meegedaan aan de actie ‘vakantietas’. Dit is een actie vanuit 
Kerk in Actie. Daar dit een groot succes was, willen wij hier weer aan mee doen. Deze tasjes zijn 
bedoeld voor kinderen tot 18 jaar, die dit jaar niet met vakantie kunnen. Wij, als diaconie, kopen 
spulletjes om deze tasjes te vullen, zoals stoepkrijt, balletje, autootje, pop, knuffel, spelletje, puzzel, 
tekenspulletjes ... en ga zo maar door. Zodat deze kinderen thuis toch een beetje het 
vakantiegevoel kunnen krijgen. De oudere kinderen krijgen een cadeaubon, die zij zelf kunnen 
besteden. Wij brengen de tasjes bij Tom in de buurt, zij zorgen voor de verspreiding. Weet u 
iemand die zo’n tasje goed kan gebruiken, dan horen wij dat graag. Ook houden wij in juli een 
collecte om in de kosten bij te dragen, deze collecte bevelen wij van harte bij u aan. 
Namens de Diaconie, Marian Zintel, tel. 06-25496511  
 

Koffiedrinken op dinsdagmorgen 
In de maanden juli en augustus schenken we iedere dinsdagmorgen van 10-11.30 uur koffie en 
thee op het voorplein. U/jij bent van harte welkom! 
Dinsdagmorgen 29 juni om 10 uur gaan we hiermee van start. Wil je meehelpen?  
Graag! Laat het even weten. E-mail rita.de.gelder@hetnet.nl  
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Rooster Kindernevendienst 
Dit is het rooster voor de komende tijd voor de kindernevendienst. 
 4 juli Anne  || 11 juli Tieke 
18 juli t/m 29 aug zomerstop 

 
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. 
 
 


