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Zondag 8 augustus 2021;  
8

e
 van de zomer 

“Hoe moet het verder” 
 
Lied voor de dienst 942 
Stil gebed 
Intochtslied  Psalm 82 
Bemoediging en groet 
Klein Gloria  
Kyriegebed 
Glorialied  906:1, 2 en 6 
Zondagsgebed 
Schriftlezing  Genesis 13: 1-11 
Samenzang  Lied 806: 1 
Schriftlezing  Genesis 15: 1-6  
 Samenzang  Lied 806: 2 en 3 
Schriftlezing:  Romeinen 15: 7 -13 
Samenzang  Lied 117d  3x ,  
.        (1e: vrouwen; 2e mannen; 3e allen) 
Verkondiging 
Samenzang  Lied 1005 
Dankgebed en voorbeden, stil gebed 
Psalm  139: 14 
Collecte 
Slotlied  801:  
1 (ma); 2 (vr) 3 (a) 4 (ma), 5 (vr) 6 (a), 7 (a) 
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 ds. Carla Melgers. Organist is Piet 
Boon De oppas wordt verzorgd Lily Hoogendoorn en de 
koster Alfred Hoogendoorn.  
 

Collecten 8 augustus, 

1e inzameling van uw gaven is voor rijst voor Gambia 
Door de Corona crisis heerst er honger bij de arme mensen 
van Gambia, vanuit de stichting Jantien aidsfonds is er een 
rijst project gestart. Een zak van 50kg rijst kost 25 euro en 
het wordt dan ingekocht en gebracht naar de compounds. 
Degene die gedoneerd heeft krijgt een foto van het gezin die 
de rijst ontvangen heeft. Helpt u ook mee? 
 

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 Wim en Glenny van Berkel. 
Ze worden gebracht door Meinte Vierstra. 
 

Volgende week zondag 15 augustus 
Volgende week gaat voor ds. Marloes van Doorne. Organist is Corné van Doorne.  
Koster is Aad van Zanten en Yvonne van Zanten doet de oppas. De collecten zijn voor KIA/Zomerzending 
en Kerk  
 

Alternatief collecteren 
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. 
 

Puzzels 
De kast met puzzels werd te klein. We hebben wat puzzels eruit gehaald en deze staan op de bank in de 
hal. Neem er gerust één of meer mee.  Deze hoeven dan niet terug naar de kerk. 
Natuurlijk kunnen er ook puzzels worden geleend uit de kast in de Dobber. Veel puzzelplezier 

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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Een uitje “Naar het strand” 
 

               

 

Bovenstaande organisaties organiseren samen: 

Een uitje “Naar het strand” 
op zaterdag 14 augustus naar Noordwijk 

 
Voor veel gezinnen met kleine kinderen is het vaak extra moeilijk om leuke dingen te doen met en voor de 
(klein)kinderen. 
 

De Protestantse Gemeente en Actief Rijnwoude zijn benaderd door touringcarondernemer “Look Tours” . 
Look Tours maakt deel uit van Taxi W. van den Heuvel in Benthuizen. 
Dit bedrijf wil, net als vorig jaar, ook dit jaar iets extra’s doen en biedt daarom voor een hele dag een bus 

met chauffeur aan, om met elkaar iets leuks te gaan doen. Daarnaast krijgt iedereen van deze ondernemer 

ook nog eens een drankje of een ijsje. 

Uiteraard met inachtneming van de coronaregels die op dat moment nog gelden ( 1½ meter afstand, 
mondkapjes verplicht in de bus etc.). 
In totaal kunnen ruim 50 mensen mee met de bus en alleen gezinnen uit Rijnwoude kunnen zich opgeven. 

Kinderwagens zijn geen probleem; die kunnen mee. 

Er zijn 4 opstapplaatsen: 

Benthuizen: Parkeerplaats BSC 68 (09.15 uur) 
Hazerswoude-Dorp: Benzinestation Akko - 
Gemeneweg (09.30 uur) 
Hazerswoude-Rijndijk: Oude Hoogvliet 
(Ventweg) - Hoge Rijndijk (09.45 uur) 
Koudekerk: Ridderhof - Ridderhoflaan (10.00 
uur) 
 
Rond de klok van 15.30 uur gaan we weer 

richting huis en wordt u weer ‘thuisgebracht’ naar 

de opstapplaats. 

U kunt zich aanmelden bij Joke de Vries: 06-
23987974  vriesjo56@gmail.com o.v.v. het aantal 
volwassenen en kinderen, uw adres en 06-
telefoonnummer. 
Deze stranddag wordt u gratis aangeboden. 
Alleen moet u de eventuele overige consumpties 
zelf betalen. 
Bij slecht weer gaat deze dag natuurlijk niet door, 
via een appje krijgt u dit tijdig te horen.  
 

Voor meer informatie kunt u bellen naar Helma van Woerden, 06-22340887 of Jos Timmermans 06-
23328302  
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