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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 ds. Carla Melgers en Herman Verbree 
begeleidt ons op het orgel. Ed de Jong is koster. 
 
Collecte 5 september  
1e  inzameling van uw gaven is voor voor Kerk in actie, 
werelddiaconaat 
Ghana: vaktraining jongeren 

De start van een nieuw seizoen betekent dat weer veel 
jongeren in Nederland een nieuwe studie gaan oppakken. In 
Ghana is doorleren voor veel jongeren minder 
vanzelfsprekend. Vooral jongeren uit afgelegen dorpen in het 
noorden van het land, hebben geen diploma en komen maar 
moeilijk aan werk. Velen trekken daarom naar de grote 
steden in het rijkere zuiden. In Ghana moeten veel jongeren 
dat op eigen kracht doen. Dat valt niet altijd mee. Niet 
iedereen redt het daar. De kerk in Noord-Ghana wil juist 
jongeren uit de achtergestelde dorpen leren hoe ze een 
goede ondernemer zijn en een vaktraining bieden in hun 
eigen omgeving. Elisha leert voor kleermaker, Priscilla leert 
weven, Monica leert het kappersvak. Samen zijn we de kerk 
in actie: in Nederland en in Ghana. Via deze collecte van Kerk in Actie steunt u de Ghanese kerk om 
jongeren een vakopleiding te bieden. Dank u wel! 
 
2e 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. 
 

Uit de gemeente  

Woensdagochtend 1 september is zeer onverwacht ons gemeentelid Flip de Gelder (Dorpsstraat) 
overleden aan een hartinfarct. We wensen zijn vrouw Atie en de kinderen/kleinkinderen alle steun, kracht 
en Gods troostende nabijheid toe. De dankdienst voor zijn leven vindt plaats op maandagmiddag. De 
precieze gegevens staan op de website. 

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

 

 

Protestantse Gemeente Hazerswoude 

5 september 2021 

Volgnummer 1496 

GEMEENTEBRIEF 

Orde van dienst 
Zondag 5 september 

12e zondag van zomer 
‘’Gezegend op weg gaan’’ 

In deze dienst vragen we Gods zegen 
voor het nieuwe schooljaar 
Lied voor de dienst 288                                                                                                   
Stil gebed 
De gemeente gaat staan 
Intochtslied  lied 23c: 1, 2 en 5 
Bemoediging 
Groet 
Klein Gloria 
Kyriegebed  
Glorialied 839 
Gebed voordat we uit de Bijbel gaan 
lezen 
Samenzang ‘’Uw Woord is een lamp 
voor mijn voet’’ (ELB 262 (2x)) 
Inleiding 
‘’Zo zegent Hij jou’’ (Opwekking 746 ) 
Schriftlezing Numeri 6:22-27  
Schriftlezing Lucas 10:1-12  
Samenzang lied 416 
Preek 
Trinity ik wens jou 
Dienst van de gebeden 
Inzameling van de gaven 
Slotlied 423 
Zegen 
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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. 

Afgelopen maandag zijn de scholen weer begonnen. Op zondag 19 september vindt in de Hervormde kerk 
de ‘‘kerk-en schooldienst’’ plaats in samenwerking met de Joh. Postschool, waarin Gods zegen gevraagd 
wordt over het nieuwe schooljaar. Omdat het vanwege de nog steeds geldende coronamaatregel van  
1,5 meter afstand helaas niet mogelijk is alle kinderen, ouders en onderwijzers hiervoor uit te nodigen, 
zullen we ook in deze dienst Gods zegen vragen over het nieuwe schooljaar. We zullen woorden van 
zegen horen uit de Bijbel en mooie liederen zingen over ‘’gezegend op weg gaan’’. We hopen en bidden 
dat de basisschoolleerlingen en de jongeren van de middelbare school met vreugde en vertrouwen hun 
nieuwe leerjaar zullen beleven. 
 

Bloemengroet 
De bloemen gaan, met een hartelijke groet van ons allen, naar mevrouw A. Maaskant-Koetsier. 
Ze worden gebracht door Rita de Gelder. 

Beste gemeenteleden 
Het was een verrassing voor ons dat we de bloemen kregen afgelopen zondag. 
We genieten er elke dag van! Hartelijke dank, Jan en Annie Hoogendoorn 

 
Volgende week zondag 12 september 
gaat voor ds. Carla Melgers. Organist: Piet Boon. Koster: Cok Rademaker. 
1e en 2e collecte: Diaconie en Onderhoudsfonds.  
 

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 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 
 


