
 
 
                                                                                                                                                                       
 
 
 
  

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  
Vandaag gaat voor in de dienst ds. Carla Melgers. In deze 
dienst wordt er afscheid genomen van ambtsdragers en 
worden nieuwe ambtsdragers bevestigd. Organist is Leon 
van Veen en de koster Alfred Hoogendoorn. 
De oppas wordt door Mariska Nieuwenhuijse verzorgd. 
 

Collecten zondag 26 september  
1e inzameling van uw gaven is voor PKN vredesweek 
Joodse en Palestijnse kinderen groeien gescheiden van 
elkaar op. Door het decennialange conflict in hun land is er 
veel onderlinge haat. Men leert elkaar te zien als ‘bezetter’ of 
‘terrorist’. Kerk in Actie steunt een project dat aan deze 
negatieve stereotypen een eind wil maken door Joodse en 
Palestijnse kinderen met elkaar in contact te brengen. Ze 
bezoeken elkaar in de klas en leren spelenderwijs over 
elkaars geschiedenis, tradities en identiteit. Een klein begin 
naar meer vrede. 
 
2e inzameling van uw gaven is voor het onderhoudsfonds 
Een kerkgemeente moet onderhouden worden, dat geldt 
zeker voor de gebouwen.  Helpt u mee? 
 

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 

 

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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Lied voor de dienst “Morning has broken’’  
Stil gebed 
De gemeente gaat staan 
Samenzang lied 139B 
Bemoediging 
Groet 
Klein Gloria 
Gebed  
Samenzang lied 314 
Gesprek met de kinderen 
Kinderlied ‘’God kent jou vanaf het begin’’ 
Kinderen gaan naar de nevendienst 
Schriftlezing Jesaja 43:1-3 
Samenzang lied 833 (3 keer) 
Schriftlezing Mattheus 5:13-15 

Samenzang lied 1014 (1 vrouwen, meisjes; 
2 mannen, jongens; 3 vrouwen, meisjes, 4 
mannen, jongens; 5 allen) 
Schriftlezing Johannes 1: 43-51 
Geest van Hierboven - Stef Bos en 
Jongerenkoor Samen Op Weg 
Preek 
Kinderen komen terug 
Samenzang lied 608 
AFSCHEID AMBTSDRAGERS 
Lied 415: 1  
HERBEVESTIGING Anneke de Jong en 
Trudy den Haan 
Samenzang lied 415: 2 
PRESENTATIE van aantredende 
ambtsdragers  
Samenzang lied 362: 2 
GELOFTE EN BEVESTIGING van 
ambtsdragers 
Samenzang Psalm 134: 3 
Gebed 
AANVAARDING EN VERWELKOMING  
Samenzang lied 416 
Dienst van de gebeden 
Inzameling van de gaven 
Kinderen kunnen uit de oppas worden 
gehaald  
Slotlied 839 
Uitzending en zegen 
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Geef elkaar de ruimte  
Vanaf zaterdag 25 september voert de rijksoverheid opnieuw versoepelingen door in de covid-19 
maatregelen. 
Voor de kerkdiensten geldt dat de verplichte 1,5 meter maatregel komt te vervallen. Maar het advies blijft 
wel: zorg voor gepaste afstand. 
Ook enkele andere maatregelen vervallen: registratieplicht en gezondheidscheck. Placering blijft van 
toepassing: kerkgangers hebben een vaste zitplaats aangegeven met gele stickers die u al eerder heeft 
gereserveerd en verplaatsen zich zo weinig mogelijk tijdens de kerkdienst. Heeft u nog geen gereserveerde 
plaats dan verzoeken wij u om met gepaste afstand een plaats in te nemen! 
Vraag eventueel om een plaats aan de koster!/rode hesjes drager 
 
Ook het koffiedrinken blijven we doen zoals de afgelopen weken!  
De basisregels blijven onverminderd van belang, omdat het coronavirus niet weg is: 
- Handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog; 
- Thuisblijven en testen bij klachten; 
- Zorgen voor voldoende frisse lucht in binnenruimtes; 
- De basisregel “verplicht 1,5 meter afstand houden” verandert in een dringend advies om gepaste afstand 
te houden. Het blijft verstandig om elkaar de ruimte te geven. Deze basisregel helpt aantoonbaar om 
besmetting te voorkomen. 

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 Marc en Sandra van der Haven. 
Zij waren tijdens hun vakantie met de motor betrokken bij een ongeluk. Zij hebben er een botbreuk en 
kneuzingen aan over gehouden. We wensen hen beterschap en sterkte met het verdere herstel. 
De bloemen worden gebracht door Rita de Gelder. 

 
Uit de gemeente  
Bericht van de familie Bos 
Wat een meelveende gemeente. Niet te geloven! Nu ben ik tien maanden ziek. Er gaat geen dag voorbij of 
jullie laten iets van je horen. Op verschillende manieren, waaronder de bloemen uit de kerk van jullie 
allemaal, speciaal in vrolijke kleuren. 
Helaas gaat mijn leven nu de laatste fase in. Ik voel me gesterkt door de Geest, mijn gezin en al die lieve 
medelevende mensen om mij heen, waartoe jullie ook behoren. 
Nogmaals hartelijk dank!  
Lieve groeten van Bram en Sjaan Bos 
 

Volgende week zondag 3 oktober  
Volgende week zondag,3 oktober, gaat voor ds. Carla Melgers. Piet Boon bespeelt het orgel en koster is 
Aad van Zanten. De collecten zijn voor PKN/Kerk en Israël en Kerk. Lily Hoogendoorn en Femke Langelaar 
zijn bij de oppas. 
‘s Middags is er een peuter- en kleuterdienst m.m.v. ds. Carla Melgers. 
 

Data kindernevendienst  
26 sept Lavinia 
3 oktober Anneke 
10 oktober Suzanne 
17 en 24 oktober geen kindernevendienst in verband met de herfstvakantie. 

 
 



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  

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! 

 

(N)U ZIJT WELLEKOME – BIJ DORPSGENOTEN THUIS 
Een levende adventskalender. Op alle dagen van de adventstijd is er een adres waar mensen 
welkom zijn voor een kop koffie of thee, georganiseerd door de 3 kerken in Hazerswoude-Dorp. 
Het doel van de levende adventskalender is ontmoeting – zo breed en zo laagdrempelig mogelijk. Mensen 
krijgen de gelegenheid om kennis te maken met dorpsgenoten die ze anders misschien niet zo snel zouden 
tegenkomen. De opkomst kan enorm verschillen. Soms zit ergens de kamer helemaal vol en een andere 
keer ben je maar met een paar mensen. 
Waarom in de advent? 
Omdat het juist in de donkere dagen voor Kerst fijn kan zijn om anderen te kunnen ontmoeten. Het is 
waardevol om samen uit te zien naar het Licht dat in de wereld komt, al zal dat niet met zo veel woorden 
gezegd worden. 
Wie ontvangt dit jaar koffiedrinkers? 
We zoeken dus mensen (gastgevers) die van 28 november t/m 23 december een ochtend van 10-11.30 
uur hun huis beschikbaar willen stellen om gasten te voorzien van koffie/thee met evt. wat lekkers, dit kunt 
u zelf bepalen. Hopelijk stroomt de ‘herberg’ elke dag vol! De dinsdagochtenden zijn al ingevuld door de 
Goedemorgenkoffie en op zondagen is er na de kerkdienst ook gelegenheid om koffie te drinken. 
Voor de andere dagen kunt u zich opgeven met voorkeursdata waarop u bereid bent in uw eigen huis koffie 
te schenken. 
Wij, als de drie kerken, hopen het rooster helemaal vol te krijgen zodat er de hele adventstijd bij iemand 
letterlijk de deur open staat. Verdere informatie en opgeven kan t/m 31 oktober bij Mieke den Haan, tel: 
0172-588737 of per e-mail:  miekedenhaan@ziggo.nl. 
Alles onder voorbehoud van de coronamaatregelen. 
 
Missionaire commissie                                                                                    
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