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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 Joost de Bruijn, Noordwijk.  
Organist is Jos Qualm en de koster is Cok Rademaker. De 
oppas wordt verzorgd door Mariska en Guido Nieuwenhuis 
 

Collecten 
1e inzameling van uw gaven is voor Tear fund.  

 
Tearfund helpt mensen zelf op te staan uit armoede en 
onrecht. We bieden wereldwijd hulp via lokale organisaties 
en kerken. Recht doen is voor ons een opdracht van God. 
We helpen waar we kunnen en moedigen mensen aan om de 
wereld mooier te maken. Tearfund helpt kerken om samen 
met hun dorp of wijk initiatieven te ontplooien tegen armoede 
en hulp te verlenen bij rampen en conflicten. Dat doen we 
via onze partnerorganisaties, die met hun deskundigheid 
deze kerken toerusten, adviseren en ondersteunen. 
Tear richt zich op de allerarmsten, zonder onderscheid te 
maken naar etnische afkomst, religie, geslacht of politieke 
overtuiging. 
In Nederland dagen wij mensen uit om na te denken over 
hun levensstijl en de gevolgen daarvan voor de armen. Dat 
doen we met behulp van campagnes en actiemodellen. 
En wij verbinden kerken in Nederland met kerken overzee 
om een wederzijds proces van leren en bemoedigen te 
stimuleren. 
 
2e inzameling van uw gaven is voor het onderhoudsfonds 
Een kerkgemeente moet onderhouden worden, dat geldt zeker voor de gebouwen.  Helpt u mee? 
 

 Bloemengroet 
De bloemen gaan, met een hartelijke groet van ons allen, naar Jan en Annie Hoogendoorn. 
Ze worden gebracht door Anneke de Jong. 

 
 
 

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

 

 

Protestantse Gemeente Hazerswoude 

29 augustus 2021 

Volgnummer 1495 

GEMEENTEBRIEF 

Orde van dienst 
29 augustus 2021 

11e zondag van de zomer 
 

Orgelspel 
Lied voor de dienst: Lied 1005 “Zoekend 
naar licht”, vers 1, 2 en 5 
Predikant wordt opgeleid.  
De gemeente blijft zitten 
Intochtslied: Psalm 66 “Breek, aarde uit in 
jubelzangen” vers 1 
Tussenstuk leest de vg.: “Waar was dat 

goed voor?” (gedicht Karel Eyckmann) 

Vers 7 zingen 

Votum en Groet 
Klein Gloria Lied 216, vers 1, 2 en 3 
Kyriegebed 
Glorialied 705 vers 1, 2, 3 en 4 
Wetslezing Exodus 20: 1 -17 
Gebed bij de opening van de Schriften/ 
Gebed van de zondag 
Schriftlezing(en): Ezechiël 36: 26 -28  
Zingen: Lied 970, vers 1, 2, 3, 4 en 5 
Evangelielezing: Mattheüs 5: 23 -24 
Epistellezing: 2 Korinthe 5: 14 -20 
Zingen: Lied 314, vers 1, 2 en 3                                      
Verkondiging 
Zingen/Luisteren: Luisteren naar “Liefde is 
blij zijn”  
Dankzegging en voorbeden    
Collecten         
De kinderen uit de crèche worden tijdens 
de collecte opgehaald  
Slotlied: (staande) Gezang 467 (Liedboek 
1973!) “O eeuwige Vader sterk in macht”  

- Aankondiging vg.  

- Zingen geheel: vers 1, 2, 3 en 4 

Zegen       
Gemeente beaamt met zingen 3x amen 
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Volgende week zondag 5 september 
gaat voor ds. Carla Melgers en organist is Herman Verbree. Ed de Jong is koster en de collecten zijn voor 
KIA/Werelddiaconaat en Kerk. De oppas wordt verzorgd door Daisy Hoogendoorn 
 

Startzondag. 
Dit jaar zou de startzondag plaatsvinden op 12 september a.s. Er was al een mooi en gevarieerd 
programma opgesteld en voorbereid. Omdat het moeilijk is de afstandsregels vol te houden op zo’n dag is 
besloten deze uit te stellen naar zondag 31 oktober of 28 november. Wel zal het startzondag thema: “Uw 
Koninkrijk kome” in de dienst aan de orde komen. 
In de dienst in oktober/november hopen we, als het mogelijk is door minder strenge corona voorschriften, 
met elkaar een feestelijke dienst te organiseren en te vieren.  
U krijgt tijdig de juiste datum te horen. 
  
Met een hartelijke groet, 
Heleen Polderman 
  

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 
 
 

Kerkdiensten 

Nu we met meer mensen naar de diensten mogen komen hebben we de regels iets aangepast. 
Vanaf heden kunt u gebruikmaken van uw gereserveerde plaats! 
Als u geen gereserveerde plaats heeft 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.  

 


