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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 ds. Carla Melgers. Organist is Leon van Veen. 
Koster is Hilbrand Zintel en de oppas wordt verzorgd door 
Annette van den Bosch. 
 

Koffie na de dienst 
Vandaag wordt er buiten op het plein en in de tuin koffie 
geschonken na de dienst. U bent van harte welkom. 
Belangrijk is dat iedereen de verantwoordelijkheid neemt 
om afstand van elkaar te houden. Als dit lukt kunnen we 
weer wekelijks elkaar op deze manier ontmoeten.  
 
Aansluitend op bovenstaand bericht zoeken we vrijwilligers 
voor het koffie zetten en – schenken. Het oude rooster is niet 
meer volledig te gebruiken.  Uit ervaring weet ik dat het leuk 
en dankbaar werk is. Dus kom ons helpen!!! 
 
 
 

Collecten zondag 22 augustus, 

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! 

 

 

Protestantse Gemeente Hazerswoude 

22 augustus 2021 

Volgnummer 1494 

GEMEENTEBRIEF 

Orde van dienst 
22 augustus 2021 

10e zondag van de zomer 
 

Lied voor de dienst 283 (1 allen; 2 allen; 3 
mannen, 4 vrouwen, 5 allen) 
 
Stil gebed 
 
Intochtslied Psalm 139: 1, 3 en 4 
 
Bemoediging en groet 

Gebed van toenadering 

Klein Gloria  

Kyriegebed (na elke gebedsintentie lied 
301A) 
 
Glorialied 303  
 
Zondagsgebed 
 
Inleiding ‘’Jacobs worsteling’’ 
 
Schriftlezing Genesis 32: 23-32 (lector) 
 
Samenzang lied 941  
 
 Overweging                                                                                                                                
Een worsteling in de nacht  
 
Meditatief orgel/pianospel 
 
Samenzang lied 944 
 
Dienst van de gebeden 
 
Inzameling van de gaven 
 
Slotlied 415: 1 en 2 
 
Uitzending en zegen 
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Bloemengroet 
De bloemen gaan, met een hartelijke groet van ons allen, naar mevrouw P. van Rooyen- van Aalst. 
Ze worden gebracht door Johan Langelaar 

 
 
Volgende week zondag 29 augustus 
gaat voor dhr. Joost de Bruijn uit Noordwijk. Organist is Jos Qualm en koster zal Cok Rademaker zijn. De 
oppas wordt dan verzorgd door Mariska en Guido Nieuwenhuizen. De collecten zijn voor Diaconie en 
Onderhoudsfonds. 

 
 

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 
 
 
 


