
 
 
                                                                                                                                                                       
 
 
 
  

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 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 
 
 

Collecten zondag 19 september  
 

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 Zending over grenzen 
Zending over grenzen wil dat levens veranderen van 
generatie op generatie en dat mensen weer hoop krijgen 
voor de toekomst. Zending over Grenzen is een 
internationaal netwerk van christenen, dat mensen die buitengesloten of eenzaam zijn en in armoede 
leven, praktische en geestelijke hulp biedt en in staat stelt en bemoedigt om uit de armoede te komen. 
Daarbij delen we de hoop die we vinden in Jezus Christus 
 

Gemeentenieuws: 
 
We hebben 3 mensen bereid gevonden om het ambt van ouderling met een bijzondere opdracht, 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). 

 

 

 

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

 

 

Protestantse Gemeente Hazerswoude 

19 september 2021 

Volgnummer 1498 

GEMEENTEBRIEF 

Orde van dienst 
 
Intochtslied  (NLB psalm 100) 

Welkom 

Votum/gebed van toenadering (met 

gebedsstilte) 

Lied (NLB psalm 67) 

Lezing  Tien Woorden 

Zingen: Lied (NLB 836: 1, 4 en 5) 

Gebed 

Schriftlezing  Mattheus 13: 44-52 

Kindermoment uitlopend op: 

https://www.youtube.com/watch?v=C8fMMV

B6oLU 

Zingen:  Lied (NLB 314) 

Woordverkondiging 

Zingen: Lied (NLB 969) 

Dankzegging/voorbede/gebedsstilte/Onze 

Vader 

Collectemoment 

Slotlied  (NLB 422) 

Zegen 
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Autovervoer: 

Jaap Jansen is vanaf heden de coördinator van het autovervoer naar de kerk op zondagochtend. Mocht u 
daar gebruik van willen maken dan kunt u bellen naar telefoonnummer 0682120216. Er worden ook 
mensen gezocht die mee willen werken als chauffeur. Graag aanmelden op hetzelfde telefoonnummer, 
zodat er een rooster gemaakt kan worden. 

Bloemengroet 
De bloemen gaan, met een hartelijke groet van ons allen, naar mevrouw H.M. van Dijke- Slappendel 
Ze worden gebracht door Johan Langelaar 

Volgende week zondag 26 september  
 
Gaat voor ds. Carla Melgers. In deze dienst is er afscheid en bevestiging van ambtsdragers. Organist zal 
Leon van Veen zijn. Koster: Alfred Hoogendoorn 
1e en 2e collecte: KN/Vredesweek en Onderhoudsfonds. De oppas wordt door Mariska Nieuwenhuijse 
verzorgd.  
 

De CLUBS 
 
Hallo allemaal,                                                                                                                                                

Nog even en dan beginnen de clubs bij de Hervormde gemeente weer. De club is voor iedereen vanaf 

groep 3 t/m de 2e klas van het voorgezet onderwijs! Kom jij ook gezellig met je vrienden en vriendinnen?                                                                              

Op de club lezen we uit de Bijbel en doen we leuke dingen, zoals: knutselen, creatief bezig zijn of het doen 

van een spel. Kortom voor ieder wat wils! 

De clubs beginnen in de week van 27 september en zijn in de clubzaal van De Regenboog, 
Raadhuisplein 7. Hieronder vind je de clubtijden van jouw club. 
De woelige stal: Meisjesclub groep 3/4. Maandagmiddag van 14.45u tot 16.00u.  
De Schaapskooi: Jongensclub groep 3/4. Maandagmiddag van 14.45u tot 16.00u. 
De Bijenkorf: Meisjesclub groep 5/6. Donderdagavond van 18.45u tot 20.00u. 
De Kameleon: Jongensclub groep 5/6. Dinsdagavond van 18.45u tot 20.00u.  
De jonge arend: Jongensclub groep 7/8. Woensdagavond van 18.45u tot 20.00u.  
De Rank: Meisjesclub groep 7/8. Maandagavond van 18.45u tot 20.00u. 
Spirit: Jongens- en meisjesclub klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs.  
             Vrijdagavond van 19.30u tot 21.00u. Aansluitend is tot 22.00uur de Jol    
             open. 
Groetjes, de clubleiding  

 

 
RAS 
Eindelijk, het kan het mag weer! 
24 september hopen we onze eerste RAS-avond weer te houden. 
Wij hebben er zin in om voor u een gezellige avond en een lekker 3-gangenmenu te verzorgen. 
Vanaf 18 uur bent u welkom in de Korenaar voor een drankje vooraf. 
Uiteraard vragen wij u thuis te blijven bij gezondheidsklachten m.b.t. covid. 
Opgeven kan bij Annie Hassefras.tel.589186. 
 

 
 
 



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! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallo allemaal,                                                                                                                                                

Nog even en dan beginnen de clubs bij de Hervormde gemeente weer. De club is 



voor iedereen vanaf groep 

3 t/m de 2
e
 klas van het voorgezet onderwijs! Kom jij ook gezellig met je vrienden en vriendinnen?                                                                              

Op de club lezen we uit de Bijbel en doen we leuke dingen, zoals: knutselen, creatief bezig zijn of het doen van een spel. 

Kortom voor ieder wat wils! 

De clubs beginnen in de week van 27 september en zijn in de clubzaal van De 

Regenboog, Raadhuisplein 7. Hiernaast vind je de clubtijden van jouw club.  

Voordat de clubs van start gaan is er zaterdag 25 september een startmiddag 

voor de kinderen die op de basisschool zitten. De middag begint om 14.30 uur 

tot 18.00uur. Zie de flyer voor meer informatie! Leuk als ook jij erbij bent! 

We hopen jou aankomend clubseizoen (weer) te zien!    

Groetjes, de clubleiding 

De woelige stal: Meisjesclub groep 3/4. Maandagmiddag van 14.45u tot 16.00u.  

 Fina van der Lip  0172-589532  

 Tiny van Klaveren  0172-589820 

 

De Schaapskooi: Jongensclub groep 3/4. Maandagmiddag van 14.45u tot 16.00u. 

 Caroline Cornelissen 0172-586363 

 Jolanda Harkes  0172-588837 

 

De Bijenkorf: Meisjesclub groep 5/6. Donderdagavond van 18.45u tot 20.00u. 

 Roely Demoed  0172-587138 

 Wilma v/d Heijden  0172-587286 

 Anouk van Aalst   06-21534345 

  

De Kameleon: Jongensclub groep 5/6. Dinsdagavond van 18.45u tot 20.00u. 

 Stephan Vermeulen 06-53333668 

 Andre Bikker   06-24614039 

 Pieter van der Linde 06-52680804 

 

De jonge arend: Jongensclub groep 7/8. Woensdagavond van 18.45u tot 20.00u. 

Adriaan Rijkaart  06-57079852 

 Hinry Rijploeg  06-42348351 

  

De Rank: Meisjesclub groep 7/8. Maandagavond van 18.45u tot 20.00u. 

              Mariëlle Schipper  06-30067874 

Nikki Noordam  06-18055855 

Eline Rijkaart  06-17693789 

 

 Spirit: Jongens- en meisjesclub klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs.  
            Vrijdagavond van 19.30u tot 21.00u. Aansluitend is tot 22.00uur de Jol open. 

               Tim Hoogerdijk  06-51481143 

              Joyce Koot  06-36320216 

              Tim van Waaij               06-30784441 

              Jedidjah Bakhuijzen             06-43133717 

 



STARTMIDDAG 

  HERVORMDE KERK 

 25 SEPTEMBER 
 

WAAR: De REGENBOOG 
VOOR WIE: VOOR ALLE JEUGD VAN 
DE BASISSCHOOL  
VERZAMELEN: OM 14.30 UUR IN DE 
REGENBOOG 
EINDTIJD: OM 18.00 UUR BIJ DE REGENBOOG 

 
 
LET OP: TREK MAKKELIJKE EN NIET TE TE 
BESTE KLEDING AAN. 


