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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 Piet Boon en koster 
is Cok Rademaker. De kinderoppas wordt verzorgd door 
Guido en Mariska Nieuwenhuijse. 
 

Collecten zondag 12 september  
1e inzameling van uw gaven is voor de Voedselbank 

 
De voedselbank helpt mensen die in financiële nood 
verkeren door ze (tijdelijk) te voorzien van voedselpakketten. 
Wij werken samen met bedrijven, instellingen, overheden en 
particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede 
wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het 
milieu minder wordt belast. 
 
2e inzameling van uw gaven is voor het onderhoudsfonds 
Een kerkgemeente moet onderhouden worden, dat geldt 
zeker voor de gebouwen.  Helpt u mee? 
 

Uit de gemeente  

We hebben 3 mensen bereid gevonden om het ambt van 
ouderling op zich te nemen. Dit zijn Annette van de Bosch, 
Rita van Dorp en Agnes Huisman. Zonder eventuele 
bezwaren tegen hun kandidaatstelling is de bevestiging op 
zondag 26 september a.s. 
In die dienst wordt ook afscheid genomen van de volgende ambtsdragers: Nienke Wanders, Johan 
Langelaar, Rita de Gelder, Han Korteland en Jaap Jansen. Herbevestigd worden: Anneke de Jong (diaken) 
en Trudy den Haan (Ouderling kerkrentmeester). 

Bloemengroet 
De bloemen gaan, met een hartelijke groet van ons allen, naar Sjaan en Bram Bos. 
We wensen hen veel sterkte. De bloemen worden gebracht door Marian Zintel 

 
 
 

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

 

 

Protestantse Gemeente Hazerswoude 

12 september 2021 

Volgnummer 1497 

GEMEENTEBRIEF 

Orde van dienst 
Zondag 12 september 

‘’Van U is de toekomst’’ 
 

Lied voor de dienst 212 
Stil gebed 
De gemeente gaat staan 
Intochtslied: Psalm 136 (1, allen; 3 
mannen; 4 vrouwen; 8 mannen, 12 
vrouwen; 13 allen)  
Bemoediging 
Groet 
Klein Gloria 
Kyriegebed 
Samenzang 756: 4, 5 en 6 
Inleiding Startzondag/jaarthema 
Lied 'Onze vader verborgen' van Huub 
Oosterhuis 
Gesprek met de kinderen 
Samenzang 1006 
Kinderen naar de nevendienst 
Inleiding schriftlezingen 
Schriftlezing Mattheus 6: 6 -13 
Schriftlezing Lucas 11:1-4 
Samenzang 1005 
Verkondiging 
Bouw Uw Koninkrijk - Build Your Kingdom 
Here (Rend Collective) - Cover EGHW 
Worship [zie tekst op de gem.br.] 
Kinderen komen terug 
In memoriam Flip de Gelder 
Lied 885 
Dienst van de gebeden 
Inzameling van de gaven/kinderen uit de 
oppas komen in ons midden 
Slotlied 1014 
Uitzending en zegen 
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Startzondag  
Vandaag zou de startzondag plaatsvinden. 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. 
 

 
Volgende week zondag 19 september 
gaat voor Prop. Pieter Bijl uit Papendrecht. Organist zal Jos Qualm zijn en de koster Hilbrand Zintel. De 
collecten zijn voor Kerk en Diaconie. Kinderoppas: Esther Karens 
 

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 registreren. 
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.  

 
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 september in 1 keer (is 8 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 
 

Peuter- en kleuterdienst:  Jona en de walvis  

 Kom jij ook? Komt u ook?  
Op 3 oktober a.s. is er weer een peuter- en kleuterdienst van 16.00 - 16.30 uur in de Korenaar.  
Alle kinderen van 0 t/m 6 jaar zijn samen met hun ouders, broer(s), zus(sen), opa's en oma's, de buurvrouw 
en iedereen die zin heeft om mee te gaan, van harte welkom. We gaan het verhaal van Jona met z'n allen 
beleven, zingen liedjes, maken muziek en drinken en knutselen iets na de dienst. Kom jij ook? En neem je 
een muziekinstrument en kussen mee?  
Het lijkt ons leuk om jou/u 3 oktober te zien! 
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Bouw Uw Koninkrijk - Build Your Kingdom Here (Rend Collective) - Cover EGHW Worship 

Kom, vestig uw gezag 
Wees Koning in ons hart 
Herstel uw beeld in ons 
Onthul uw doel met ons 
Ontsteek de vlam van hoop opnieuw 
Een laaiend vuur in onze ziel 
Stort uw Geest uit, laat uw kracht weer zien 
Wij zijn uw kerk 
Heer, maak ons sterk in U 
Wij dorsten naar uw rijk 
En uw gerechtigheid 
U schakelt ons nu in 
En geeft ons leven zin 
Gevangen harten worden vrij 
Verslagen mensen troosten wij 
Zelfs de blinden zien uw heerschappij 
Wij zijn uw kerk 
Hoor ons gebed en kom! 
Bouw uw koninkrijk 
Zet het kwaad te kijk 
Toon uw sterke hand 
Kom, herstel ons land 
Vul uw kerk met vuur 
Win dit volk terug 
Heer, dat bidden wij 
Tot uw koninkrijk 
Verschijnt 
Uw ongetemde kracht 
Verslaat de helse macht 
Uw ongekende pracht 
Vernieuwt en sterkt ons hart 
Wij zijn voor zoveel meer gemaakt 
Leer ons te doen wat U ons vraagt 
Vol van Jezus' liefde en zijn kracht 
Wij zijn uw kerk 
Heer, doe uw werk door ons 
Bouw uw koninkrijk 
Zet het kwaad te kijk 
Toon uw sterke hand 
Kom, herstel ons land 
Vul uw kerk met vuur 
Win dit volk terug 
Heer, dat bidden wij 
Tot uw koninkrijk 
Verschijnt 
Bouw uw koninkrijk 
Zet het kwaad te kijk 
Toon uw sterke hand 
 


