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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. Marloes van Doorne. Organist is 
Corne van Doorne De oppas wordt verzorgd Yvonne van 
Zanten en de koster is Aad van Zanten.  
 

Collecten 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. 
 

Bloemengroet 
 
De bloemen gaan, met een hartelijke groet van ons allen naar Hans en Wilma van der Lip. 
Zij waren 10 juli, 50 jaar getrouwd. Hans en Wilma, wij feliciteren jullie van harte met dit mooie 
huwelijksjubileum, en wensen jullie nog vele gezonde en gelukkige jaren toe met allen die jullie lief zijn. Ze 
worden gebracht door Eline Wessels. 

 
 
 
 

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

 

 

Protestantse Gemeente Hazerswoude 

15 augustus 2021 

Volgnummer 1493 

GEMEENTEBRIEF 

Orde van dienst 
9e zondag van de zomer 

15 augustus 2021 
 Thema: Storm op het meer

 
Lied voor de dienst  

Lied 885: 1, 2 
Welkom en mededelingen 
Zingen  Psalm 121: 1 en 2 
Bemoediging en Groet 
Zingen  Psalm 121: 4  (i.p.v. klein 
Gloria)  
Openingsgebed 
Zingen Gezang 467: 1, 2 en 3 (LvdK 
Lezen  1e schriftlezing   

Psalm 107: 1; 21-32 
Zingen  Psalm : 107-10 
Lezen   2

e
 schritlezing   

Matteus 8: 23-27 
Zingen Psalm : 107-12 en 13 
Overdenking 
Orgelspel 
Gebeden 
Zingen   Lied: 939 
Wegzending en zegen 
Beantwoord met: Zingen Lied 416: 4 
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Bedankt 
 

Hartelijkdank voor het boeket. 
Het was erg mooi met zonnebloem en gladiool. 
Ik ben nu klaar met de immuuntherapie en ben nu bezig mijn conditie weer terug te krijgen. 
 
Groeten, Wim en Glenny van Berkel 
 

Volgende week zondag 22 augustus 
 
Volgende week zondag 22 augustus gaat voor ds. Carla Melgers. Organist is  Leon van Veen. Koster is 
Aad van Zanten en de collecten zijn voor Kerk en Diaconie. 

 
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 augustus in 1 keer (is 10G 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 
 
 
 


