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Van de predikant: Van U is de toekomst! 

 
Van U is de toekomst! 
Ontvankelijk en waakzaam leven van genade 
  
‘Van U is de toekomst’, dat is het thema voor 
dit nieuwe kerkelijke seizoen. Kunnen we dat 
beamen? Deze woorden zijn afgeleid uit de 
bekende bede van het Onze Vader: ‘want van 
u is het Koninkrijk en de kracht en de 
heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen’ Het 
klinkt niet als een bede, maar als een 
vaststelling, een belijdenis. De toekomst is 
aan God. Hoe donker de toekomst soms ook 
lijkt, hoeveel zorgen wij ons ook maken, de toekomst is aan God. Kome wat komt!  
Als we ons dat eigen maken ontstaat er een grote mate van ontspanning in ons zorgelijke bestaan. Het 
betekent niet dat we zorgeloos achterover kunnen gaan leunen, het betekent wel dat onze inspanningen niet 
tevergeefs zijn. Het geeft ons leven en samenleven perspectief en vertrouwen in de toekomst.  
De Landelijke Kerk heeft een visienota geschreven met deze titel. Deze is te vinden op internet: 
https://www.protestantsekerk.nl/thema/visienota-van-u-is-de-toekomst/ 
Zeker de moeite waard om te lezen! Je kunt het lezen als richtinggevend voor een bepaalde levensstijl, 
daarom heeft het als ondertitel meegekregen: ‘ontvankelijk en waakzaam leven van genade.’ Ook wordt er 
een kort filmpje bij getoond.  
Als we ons die levensstijl toch eens eigen zouden kunnen maken! We zouden er veel mee winnen… 
 
Maar hoe doe je dat? Misschien wel door het regelmatig te bidden, te reciteren, met je mee te dragen, totdat 
het indaalt in je bewustzijn; te midden van alle zorgen en problemen klinkt: ‘van U is de toekomst, van U het 
koninkrijk!’ Je zegt het tegen God, tegen jezelf, totdat deze woorden een bedding vormen in je bestaan. Je 
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leven gaat ernaar staan en je wordt je meer en meer bewust dat leven genade is, een rusten in God, zoals 
Paulus het verwoordt: ‘in Hem leven wij, bewegen wij en zijn wij’ (Handelingen 17: 28).  
 
Zo leven we van genade, dat wil zeggen van wat God ons schenkt. Dat geeft vertrouwen om je in te zetten 
voor de toekomst van de samenleving en van de kerk. Genade als grondtoon van je leven, het geeft je grond 
onder de voeten en maakt je krachtig en sterk. In je zwakheid – van genade leven, ontvangen – ben je opeens 
verrassend sterk!  
 
We zeggen niet: 
waar de kerk is,  
is de Geest van God, 
maar waar Gods Geest is, 
dáár is zijn kerk… 
 
(Visienota PKN: Van U is de Toekomst)  
 
Ds Carla Melgers 
 

Een zegen voor jou, voor onderweg 

 
Dat gezegend is de dag 

Als de brug tussen gisteren en morgen. 
Dat de levenskracht van voorouders 

en de idealen van kinderen je dragen. 
Dat vreugde en verdriet om wat geweest is 

en de verwachtingen naar wat komt 
je staande houden. 

Dat de levenservaring van anderen 
en de nabijheid van je geliefden je inspireren. 

Dat je wortelt in de akker van je leven, 
dat je voorzichtig, maar onweerstaanbaar 

uitgroeit tot wie je ten diepste bent. 
Dat je leven door te snoeien wat dood is, 

licht krijgt en uitbot. 
Dat je leven door te geleiden wat vergroeid is 

nieuwe kansen krijgt. 
Leef in verbondenheid 

met wie je voorgingen en na je komen 
met je geliefden die net als jij op weg zijn. 

Leef in verbondenheid met je ziel 
en luister naar de stem van de stilte. 

Ga verder op jouw weg. 
De vrede vergezelle jou en hen die bij je horen! 
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Leerhuis 
 
Afstemmen op de Eeuwige 
Meditatie en bezinning op je geestelijke weg  
7 bijeenkomsten 
  
Hoe kom ik dichter bij God of de Bron van het leven? Hoe leef ik 
gelukkiger en meer in balans? Vele mensen voor ons zijn in hun leven 
hiernaar op zoek gegaan. Novicemeesters en coaches uit de 
christelijke traditie beschrijven hoe mensen die weg zijn gegaan; wat 
hen hielp en wat valkuilen blijken te zijn.  
 
In dit leerhuis maken we kennis met de vijf stappen op de geestelijke weg die zij onderscheiden en we voegen 
er een eigentijdse zesde stap aan toe. We werken met de brochure ‘Afstemmen op de Eeuwige’ van Corinne 
Groenendijk. Daarin staan teksten en beelden uit de traditie ons de weg wijzen. Je zult merken dat ze je meer 
open maken om de Eeuwige en zijn weg met jou op het spoor te komen.  
 
Als je belangstelling hebt voor dit leerhuis, graag aanmelden bij ds Carla Melgers. 
Afhankelijk van wie zich aanmelden wordt dit leerhuis overdag of ’s avonds gegeven. 
 
Ds Carla Melgers 
 
 

Geef elkaar de ruimte in de kerkdiensten 
 
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 koffie drinken 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. 
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Kerkdienstenrooster 
 
3 oktober 2021 9.30 uur o.l.v. Ds. Carla Melgers  
Organist: Piet Boon 
Koster: Aad van Zanten 
1e en 2e collecte: PKN/Kerk en Israel enKerk  
 
10 oktober 2021  9.30 uur o.l.v. Dhr. Leo Koot, Leiderdorp 
Organist: Jos Qualm 
Koster: Ed de Jong 
1e en 2e collecte: PKN/Jeugdwerk en Diaconie   
 
17 oktober 2021 9.30 uur o.l.v. Ds. P.M.A. v.d. Herberg, Woerden 
Organist: Piet Boon 
Koster: Cok Rademaker 
1e en 2e collecte: KIA/Werelddiaconaat en Onderhoudsfonds 
 
24 oktober 2021 9.30 uur o.l.v. ds. Marijke Kwant, Bodegraven  
Organist: Jos Qualm 
Koster: Hilbrand Zintel 
1e en 2e collecte: Nederlands Bijbelgenootschap en Kerk 
 
31 oktober 2021 9.30 uur o.l.v. ds. Carla Melgers, Feestelijke dienst!! (verlate startzondag) 
Organist: Herman Verbree 
Koster: Aad van Zanten 
1e en 2e collecte: Diaconie en Onderhoudsfonds. 
 
 

Collectedoelen 
 

3 oktober 
1e inzameling van uw gaven is voor PKN, kerk en Israel 
Israël/Palestina - Joodse en Palestijnse kinderen spelen samen 
Joodse en Palestijnse kinderen groeien gescheiden van elkaar op. Door decennia van oorlog en conflict is er 
veel onderlinge haat en wantrouwen. In het dagelijkse leven komen ze elkaar bijna niet tegen. Het Rossing 
Center wil kinderen met elkaar in contact brengen. Kinderen van Joodse en Palestijnse scholen bezoeken 
elkaar in de klas en leren spelenderwijs over elkaars geschiedenis, tradities en identiteit. Ze vertellen in de 
klas over hun leven, geloof, hobbies en school. Zo leren ze elkaar kennen en met elkaar omgaan. Belangrijk 
voor de kinderen zelf, maar ook voor de hele samenleving. Het geeft hoop voor de toekomst! 
 
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.  
 
10 oktober  
1e inzameling van uw gaven is voor PKN, jeugdwerk  
Opvoeden doe je niet alleen 
Ook in de geloofsopvoeding hebben ouders anderen om hen heen nodig, een geloofsgemeenschap die hen 
ondersteunt en ruimte biedt om ervaringen uit te wisselen. De kerk is zo’n plek waar ouders hun geloof 
kunnen delen en levend houden, hun opvoedvragen kunnen delen en bemoedigd kunnen worden door 
anderen. Jong Protestants heeft materiaal ontwikkeld om het geloofsgesprek tussen ouders en kinderen te 
stimuleren. Omdat de rol van vaders in de levens van jonge kinderen nogal eens wordt onderschat, zijn er 
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ook speciaal materialen gemaakt rond het vaderschap en geloofsopvoeding. Daarnaast worden kerken 
ondersteund om een plek te zijn waar gezinnen zich thuis voelen en gehoord weten. 
Steun het jeugdwerk van de Protestantse Kerk. 
 
2e inzameling van uw gaven is voor de eigen diaconie 
 
17 oktober 
1e inzameling van uw gaven is voor Kerk in actie, werelddiaconaat 
Onze kerk in actie voor een sterke kerk in Kameroen 
Klein maar krachtig. Dat typeert de Lutherse Broederkerk in het droge Noord-Kameroen in West-Afrika. In 
een gebied zo groot als Nederland komen 250.000 christen samen in 1.300 kerken. Ze spreken vijftien 
verschillende lokale talen. De meeste kerken worden geleid door voorgangers zonder opleiding. 
De Lutherse Broederkerk wil de boerengemeenschap houvast bieden, in materieel én in geestelijk opzicht. 
De kerk traint de bevolking in duurzame landbouw en stimuleert boeren en boerinnen om meer met elkaar 
samen te werken. Ook kunnen zestig studenten ieder jaar een theologische onderwijs volgen, om opgeleid 
te worden tot goede voorgangers die oog hebben voor wat er speelt in Noord-Kameroen. In vijftig jaar tijd 
zijn inmiddels ruim 300 voorgangers opgeleid.  
De Lutherse Broederkerk is één van de partners van Kerk in Actie bij het thema Versterk de kerk, waar onze 
gemeente zich dit jaar voor inzet. Lees meer op www.kerkinactie.nl/kameroen. 
 
2e inzameling van uw gaven is voor het onderhoudsfonds 
Een kerkgemeente moet onderhouden worden, dat geldt zeker voor de gebouwen.  Helpt u mee? 
 
Heilig avondmaal de inzameling van uw gaven is voor stichting vluchteling, Afghanistan, giro 999 
In Afghanistan wisselen oorlogen en conflicten elkaar al decennialang af. In grote delen van het land wordt 
gevochten. Ruim de helft van de Afghanen leeft onder de armoedegrens veel Afghanen hebben nauwelijks 
toegang tot medische zorg. De VN waarschuwt voor een dreigende humanitaire crisis. De bevolking lijdt 
enorm onder het escalerende conflict en steeds meer mensen slaan op de vlucht. Pakistan en Iran vangen 
veruit de meesten van hen op.  
Veel gezinnen werden in de afgelopen periode gedwongen hun huizen te ontvluchten. Afghanistan krijgt al 
jaren humanitaire hulp, maar het lukt de regering maar niet om te zorgen voor goede basisvoorzieningen 
zoals schoon drinkwater, elektriciteit, veilige wegen en onderwijs. Door de aanhoudende droogte en conflict, 
corona en toenemende armoede worden de Afghanen flink op de proef gesteld. Miljoenen mensen hebben 
humanitaire hulp nodig, zoals voedsel, drinkwater en medische zorg.  
 
24 oktober 
1e inzameling van uw gaven is voor het Nederlands Bijbel Genootschap 
Van de NBG-vertaling 1951 tot Bijbelvertalingen in Irak en Syrië, 
kinderbijbels voor Haïtie en India. Van De Nieuwe Bijbelvertaling tot The 
Passion en verschillende projecten voor kerken. Met Bijbelvertalingen en 
bijbelprojecten brengt het Nederlands Bijbelgenootschap de bijbel dichtbij 
in binnen- en buitenland en dat al meer dan 200 jaar. 
 
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.  
 
31 oktober 
1e inzameling van uw gaven is voor Cordaid mensen in nood, giro 555 
De hele wereld wil terug naar normaal. In Nederland kunnen we gelukkig rekenen op een vaccin, maar voor 
inwoners van lage- en middeninkomenslanden is het maar de vraag of zij een inenting krijgen. En dat is een 
groot probleem. Want alleen door zo snel mogelijk en zoveel mogelijk mensen te vaccineren komen we uit 
de coronacrisis en kan de hele wereld terug naar ‘normaal’. Giro555 voert actie om ervoor te zorgen dat 
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wereldwijd iedereen die dat wil, zich kan laten inenten. Daarnaast hebben landen zoals India en Nepal, die 
nu kampen met enorme aantallen coronapatiënten, dringend medische ondersteuning nodig. Met je gift 
maak je ook deze levensreddende hulp mogelijk. Alvast bedankt voor je bijdrage! 
 
2e inzameling van uw gaven is voor het onderhoudsfonds 
Een kerkgemeente moet onderhouden worden, dat geldt zeker voor de gebouwen.  Helpt u mee? 
 
Alle inzamelingen, van harte bij u aanbevolen. 
Wilt u het werk van de diaconie blijven steunen? Dat kan. Een gift kunt u overmaken op: ING rek.nr.  
NL12 INGB 0000397019 t.n.v. Diaconie. Onder vermelding van: Gift diaconie of het gewenste projectdoel. 
 
Uw diaconie, Omzien naar elkaar! 
 
 

Collecteverantwoording augustus 2021 
 
Kerk: 01/08 € 217,37 
 15/08 € 217,32 
 22/08 € 217,32 
   
Onderhoudsfonds: 08/08 € 217,32 
 29/08 € 217,32 
  
Diaconie: 01/08 € 217,32 
 08/08 € 317,32 
 22/08 € 283,32 
 29/08 € 217,32  
 
Kerk in Actie/PKN 
Zomerzending: 15/08 € 217,32 
 
 

Alternatief collecteren loopt nog even door 
 
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 oktober in 1 keer (is 11 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 
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Kerkelijke stand 
 
Overleden:  
Op 1 september 2021 de heer P. de Gelder, in de leeftijd van 87 jaar. 
 
Bron: Kerkelijk bureau 
 
 

Jarigen: 80+ 
 
3 oktober 
Mevr. H. Poot – Dijkxhoorn, Carel Fabritiusplantsoen 36, 2391GR  83 jaar 
 
9 oktober 
Dhr. C. Hoogendoorn, Loeteweg 6, 2391NL     90 jaar 
 
19 oktober 
Dhr. A.C. Hoogerwerf, Hazelhof 23, 2391AR     92 jaar 
 
21 oktober 
Mevr. K.H. Dekker - van den Berg, Hieronymus Boschstraat 1,   90 jaar 
2391VA  
 
25 oktober 
Mevr. J. de Gelder – Zandstra, Dorpsstraat 27A, 2391BB   89 jaar 
 
2 november 
Mevr. A.S. Slappendel, Prinses Amaliastraat 14, 2731HC   85 jaar 
 
7 november 
Mevr. N. van der Jagt- van Driel, Kastanjelaan 18, 2391AN   91 jaar 
 
Bron: Kerkelijk bureau 
 
Maandelijks vermelden we de jarigen van 80 jaar en ouder. Stelt u geen prijs op vermelding van uw verjaardag, dan kunt 
u dit doorgeven aan het kerkelijk bureau (kerkelijkbureau@pghkorenaar.nl) of aan uw wijkouderling. 
 
 

Jarigen: 4 jaar 
 
28 oktober 
Lio Dijksterhuis, Potgieterlaan15, 2394 VA Hazerswoude-Rijndijk 
 
Bron: Kerkelijk bureau 
 
 

Verslag Kerkenraadsvergadering 13 september 2021 
 
Aanwezig:  
Marianne Bol, Rita de Gelder, Mieke den Haan, Trudy den Haan, Jaap Jansen, Anneke de 
Jong, Christiaan Knibbe, Jaap Kraaij, Ds. Carla Melgers, Heleen Polderman, Marian Zintel, 
Agnes Huisman (notuliste)  
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1. Welkom en opening  
De voorzitter heet allen welkom. Rita opent met gebed. 
 
2. Bezinning ds. Carla Melgers 
De start van het nieuwe seizoen is mooi, zeker nu we over 2 weken drie ambtsdragers mogen bevestigen: 
Annette van den Bosch, Rita van Dorp en Agnes Huisman. Carla citeert een zinsnede uit het 
bevestigingsformulier waaruit blijkt dat het aansluit bij het thema van dit jaar:“ Van u is de toekomst – 
Kome wat komt”. De vragen die daaruit voorkomen: Welke gaven heb je gekregen? – En hoe kun je die 
inzetten voor de groei van jezelf en de gemeente? – Waarin hoop je dat we als gemeente/jezelf groeien? 
Een aantal van ons deelt hun ervaringen, gedachten, worstelingen daarover. 

 
3. Notulen vergadering 12 juli 2021 
• N.a.v. punt 9 deelt Christiaan mee dat Agnes ook wordt bevestigd als ouderling/scriba. 
• Heleen spreekt haar verbazing uit over het feit dat er geen enkele reactie is gekomen op het vervallen 

van de kerkdienst op 1 augustus. 
• Actiepunten: Annemieke heeft het oppasrooster klaar tot 1 januari, maar een nieuwe coördinator is 

nog niet gevonden. 
• Verslag wordt goedgekeurd. 
 
4. Uit de commissies: 
 
4.1 Missionaire commissie 
Er wordt een nieuwe vergadering belegd vanwege het vervallen van de 1,5 meter-maatregel. Het advies 
van de landelijke PKN moet worden afgewacht, waarna het moderamen een besluit neemt over de te 
volgen lijn. Er is een aantal activiteiten die voorbereid moet worden en waarover dus een besluit moet 
worden genomen, zoals: koffiedrinken bij mensen thuis in advent, kerstnachtdienst (met de 2 kerken), 
kennisquiz (van maart 2019). 

 
4.2 Diaconie 
De kerstpakkettenactie loopt weer op dezelfde manier als in 2020: via een apart rekeningnummer kan geld 
gestort worden voor de kerstpakketten. Dit zijn kersttassen en geen dozen. Een aantal gezinnen krijgt een 
cadeaubon van Kruidvat. 

 
4.3 College van Kerkrentmeesters 
De ontvangen offerte voor het opknappen van de klokkentoren wordt akkoord bevonden. Deze was niet op 
de begroting opgenomen, maar het is dusdanig noodzakelijk dat deze activiteit niet kan wachten.  
Verder moet het dak van de zalen worden opgeknapt. Hiervoor is een niet toereikend bedrag begroot. Na 
gedachtewisseling wordt afgesproken dat het CvB:  
- een offerte vraagt om het dak te vergroenen met sedum  
- uitzoekt of het mogelijk is subsidie te krijgen 
- uitzoekt of het mogelijk is zonnepanelen te plaatsen, ook daarvoor is mogelijk subsidie aan te vragen. 
Wel geeft het CvK bij de kerkenraad aan dat het ook gaat om beleidsbesluiten. Is het, gezien de 
ontwikkelingen in de kerk, nog raadzaam/verantwoord veel geld uit te geven aan het onderhoud van het 
gebouw?  
 
4.4 Liturgiecommissie 
Is bezig met de laatste zondag van het kerkelijk jaar.  
 
4.5 Pastoraat 
Gezien het aantal afmeldingen zal het geplande overleg komen te vervallen. Er wordt een nieuwe datum 
gepland. 
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5. Preeklezer en preek 
Te beantwoorden vragen:  

1. Wie zijn er beschikbaar als preeklezers? Er worden 3 namen genoemd. 
2. Er is geen actuele preek aanwezig voor het geval de/een (gast)predikant plotseling niet aanwezig 

kan zijn. 
Afgesproken wordt dat Carla een gebedenboek klaar legt of een aantal gebeden beschikbaar stelt die 
geschikt zijn voor alle soorten diensten. Ook wordt gesproken over de mogelijkheid de preek over te slaan 
en bv in groepjes uiteen te gaan, de rest van de dienst kan dan gewoon gebruikt worden. Belangrijk is dat 
er een draaiboek komt voor deze situatie. Wie? 

 
6. Vrijwilligers koffiedrinken en autovervoer 
 
Autovervoer: Jaap Jansen biedt zich aan op te treden als coördinator voor het autovervoer, maar hij geeft 
aan dat er wel een vervanger moet zijn. Dit wordt vermeld in de Gemeentebrief en Kerkklanken. Er meldt 
zich al een rijder aan. 
 
Koffiedrinken: Coördinator voor de dinsdagochtend is nu Ria van Doesburg. Voor de zondagochtend is een 
rooster nodig met vrijwilligers. Afgesproken wordt dat Christiaan aan Martha Rademaker vraagt dit te 
coördineren. Bijv. wijkmedewerkers vragen om hun medewerking. Elke zondag zijn er 2 mensen nodig. 
 
7. 1-op-10-pastoraat / Nieuwe Wegen 
Groep Nieuwe Wegen doet het voorstel te starten met 3 groepen voor het 1-op-10-pastoraat: Midden-
Inners, jonge doopouders en Rijndijk. Er wordt gesproken over de invulling van deze nieuwe manier van 
naar elkaar omzien en in contact blijven. Per groep zal iemand gevraagd worden mentor te zijn en de eerste 
activiteiten op te starten. Dit kan per groep verschillend zijn, bijv. een gespreksonderwerp uitwerken, eten 
met elkaar, een uitje organiseren, een film kijken en daarover napraten. Anneke geeft aan wel mentor van 
een groep te willen worden. Vlak voor Corona is er een bijeenkomst georganiseerd voor de groep 20-40 
jaar. Deze bijeenkomst opnieuw organiseren en misschien kan daar dan ook een groep uit ontstaan. 
 
9. Kerkapp Donkey Mobile 
Nog niet veel mensen hebben de demonstratie gezien. Belangrijk is dat iedereen een indruk krijgt van de 
app, dus wordt aanmelden voor een demo erg aangeraden. Op 4 oktober is de volgende demonstratie. 
Vooral het beheer van de app en de kosten zijn nog eventuele struikelpunten. 
 
9B. Jaarrekening Missionaire commissie 
Deze wordt goedgekeurd, waarna Heleen aangeeft dat de jaarrekening nog moet worden nagekeken door 
de kascontrole. Anneke regelt dit.  
 
10. Mededeling predikant 
Carla start weer met de catechese groepen. Hiervoor liggen uitnodigingen met adreslijsten per 
leeftijdsgroep klaar in de kerkenraadskamer. Ze vraagt iedereen na de vergadering een aantal 
uitnodigingen mee te nemen en te bezorgen. 

 
11. Mededeling voorzitter 
Geen. 
 
12. Rondvraag 
• Mieke geeft aan dat ze iemand kent die haiku’s op muziek zet. Misschien iets voor de startzondag? 

Mieke vraagt het na. 
• Rita deelt mee dat de RAS-groep eind deze maand weer van start gaat, hopelijk kan dat weer in de 

Dobber. 
• Trudy vraagt hoe om te gaan met collecteren nu de Corona-maatregelen worden versoepeld. Besloten 

wordt het collecteren voorlopig te laten zoals het nu is. 
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• Heleen vraagt of het Filmhuis weer kan starten. Waarschijnlijk wel, maar het advies is even de uitspraak 
van de landelijke PKN af te wachten. 

• Heleen merkt op dat er in de laatste dienst muziek werd gespeeld tijdens de collecte.  Dit bleek een 
misverstand te zijn. 

• Agnes ontvangt een aantal niet-kerkelijke gasten bij de bevestigingsdienst. Ze vraagt of het Onze Vader 
op de beamer vertoond kan worden, zodat de mensen die dit gebed niet kennen het kunnen meelezen. 
Heleen regelt dit met het maken van de liedlijst.  

• Hetzelfde geldt voor de noten onder het klein Gloria.  
• Agnes kreeg een tip van een kerklid om een foto te plaatsen van de te bevestigen ambtsdragers en, 

indien gewenst, ook van nieuwe gemeenteleden. Voor de te bevestigen ambtsdragers is dit zondag 12 
september geregeld. 

 
13. Sluiting 
Rita sluit de vergadering met een korte tekst van Griet Opdebeek. 
 
Volgende vergadering is op maandag 11 oktober. 
 
 

Levende adventskalender 
 
(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 3 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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Peuter- en kleuterdienst 
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Hartelijk bedankt! 
 
Wat een meelevende gemeente! 
  
Ik ben nu 10 maanden ziek; er gaat bijna geen dag voorbij of jullie laten iets van je horen. 
Op verschillende manieren zoals b.v. de bloemen van de kerk speciaal in vrolijke kleuren, kaarten, 
persoonlijk bezorgde bloemen en bemoedigende woorden en geloof me dat allemaal helpt ons. 
Helaas is mijn leven nu de laatste fase in gegaan, mijn krachten nemen sterk af; ik voel me nog steeds 
gesterkt door de Geest, mijn gezin en al die lieve mensen om mij heen. 
Nogmaals hartelijk bedankt daarvoor. 
  
Lieve groeten van Bram & Sjaan Bos 
 
 

Gedicht 
 

Goede God, 
 

Soms ver lang ik ernaar 
om dicht bij u te zijn en getroost te worden, 

maar dan vind ik het vaak moeilijk om u te voelen. 
 

Soms ver lang ik ernaar 
om te bidden en om u te vragen om hulp, 

maar dan vind ik vaak niet de worden om u iets te zeggen. 
 

Soms ver lang ik ernaar 
om stil te zijn en u te ontmoeten, 

maar dan vind ik vaak niet de rust om u te ervaren. 
 

Soms ver lang ik ernaar 
om te weten wat u met mij wilt, 

maar dan vindt ik het vaak zo lastig om uw weg te zien. 
 

Maar soms 
zomaar ineens, 

voel ik een warme hand, 
hoor ik een zachte stem, 

ervaar ik diepe stilte, 
en zie ik de weg voor me liggen. 

 
Dan, weet ik dat u er bent. 

 
Amen 

 
Uit: Help ons U te vinden met 101 nieuw gebeden uitgave PKN Nederland 

Ingebracht door Meinte Vierstra 
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Autovervoer: chauffeurs gezocht! 
 
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 06 – 82 12 02 16.  
 
Er worden ook mensen gezocht die mee willen werken als chauffeur. We hopen een aantal enthousiaste 
medewerkers te mogen noteren. Graag aanmelden op hetzelfde telefoonnummer, zodat er een rooster 
gemaakt kan worden. 
 
 

Mantelzorgers kunnen het niet alleen, Aurelia helpt! 
 
Steeds meer mensen kiezen ervoor om de laatste levensfase thuis of in een andere 
vertrouwde omgeving door te brengen. Juist met het einde in zicht hebben 
stervende mensen behoefte aan dierbaren om zich heen. 
 
Aurelia is een plaatselijke kerkelijke vrijwilligersorganisatie, die ondersteuning 
biedt aan ernstig, terminaal zieke mensen in de thuissituatie. In een intakegesprek worden de situatie, 
wensen en mogelijkheden met de zieke en naaste doorgesproken. Er wordt bekeken op welke tijden de hulp 
van een vrijwilliger van Aurelia gewenst is. Dat kan één of meerdere dagdelen per week zijn, zowel overdag 
als in de avond. De cliënt en/of familie, kunnen bij ons ondersteunende zorg aanvragen. Daarnaast hebben 
wij ook contact met huisartsen en thuiszorg.  
Aan onze zorg zijn geen kosten verbonden. Wij zijn zeven dagen per week bereikbaar op tel. 06-51445726. 
Kijk voor meer informatie op onze website: www.vptzaurelia.nl 
 
Als sterven dichtbij is, kunnen wij er voor u zijn! 
 
 

Lief en leed 
 
Voor berichten over lief en leed in onze gemeente kunt u contact opnemen met onze predikant en/of uw 
wijkouderling. Hun bereikbaarheidsgegevens staan in het hoofdstuk ‘Gegevens Protestantse Gemeente’ 
helemaal achteraan in Kerkklanken. Maandag overdag en donderdag is onze predikant vrij.  
 
 

Van de redactie 
 

Redactie:  Jan Pels, tel. 58 83 68 
Karin Jansen 
Cornèl Hassefras, tel. 58 73 13 

Druk:   Drukwerkteam PGH 
   
Vind ons leuk op facebook.com/PGH Korenaar 
 

Kopij voor het novembernummer inleveren tot 28 oktober a.s. 
bij de redactie of via e-mail: postkerkklanken@hotmail.com of 
kerkklanken@pghkorenaar.nl. 
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Bijbelleesrooster 
 

Dag Datum Bijbeltekst Onderwerp 
vrijdag 1 oktober Spreuken 14:15-24 Goed en kwaad 
zaterdag 2 oktober Spreuken 14:25-35 Positief en negatief 
zondag 3 oktober Johannes 8:1-11 Zandschrift 
maandag 4 oktober Johannes 8:12-20 Getuigenis 
dinsdag 5 oktober Johannes 8:21-36 Bevrijdende waarheid 
woensdag 6 oktober Johannes 8:37-47 Wie is je vader? 
donderdag 7 oktober Johannes 8:48-59 Wie heeft Abraham gezien? 
vrijdag 8 oktober Jesaja 28:1-13 Wartaal 
zaterdag 9 oktober Jesaja 28:14-22 Hoeksteen 
zondag 10 oktober Jesaja 28:23-29 Landbouwbeleid 
maandag 11 oktober Jesaja 29:1-8 Ariël uitgeschakeld 
dinsdag 12 oktober Jesaja 29:9-16 Gesloten boek 
woensdag 13 oktober Jesaja 29:17-24 Alles wordt anders 
donderdag 14 oktober Marcus 10:1-12 Huwelijkswet 
vrijdag 15 oktober Marcus 10:13-22 Kinderen van het koninkrijk 
zaterdag 16 oktober Marcus 10:23-31 Door het oog van een naald 
zondag 17 oktober Marcus 10:32-45 Dienen 
maandag 18 oktober Marcus 10:46-52 Weer zien 
dinsdag 19 oktober Efeziërs 5:21-33 Aanvaard elkaar 
woensdag 20 oktober Efeziërs 6:1-9 Opvoedkunde en arbeidstherapie 
donderdag 21 oktober Efeziërs 6:10-17 Heilsoldaat 

vrijdag 22 oktober Efeziërs 6:18-24 
Waakzaam met gesloten ogen en 
gevouwen handen 

zaterdag 23 oktober Jesaja 30:1-11 Bondgenootschap 
zondag 24 oktober Jesaja 30:12-22 Vluchten kan niet meer 
maandag 25 oktober Jesaja 30:23-33 De HEER strijdt voor Israel 
dinsdag 26 oktober Jesaja 31:1-9 Waar komt mijn hulp vandaan? 
woensdag 27 oktober Jesaja 32:1-8 Verandering 
donderdag 28 oktober Johannes 9:1-12 Schuldvraag 
vrijdag 29 oktober Johannes 9:13-23 (Voor)oordeel 
zaterdag 30 oktober Johannes 9:24-34 Wie is er nou blind? 
zondag 31 oktober Johannes 9:35-41 Ziende blind 
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Gegevens Protestantse gemeente 
 
Predikant: ds. C.C.A. Melgers  tel. 0172-589164 e-mail: predikant@pghkorenaar.nl 
 
Kerkenraad:      e-mail: kerkenraaad@pghkorenaar.nl 
Preses: Christiaan Knibbe      
Scriba: Heleen Polderman    e-mail: scriba@pghkorenaar.nl 
 
Diaconie:      e-mail: diaconie@pghkorenaar.nl 
Voorzitter: Meinte Vierstra   
Secretaris: Marian Zintel-Zaal   
Penningm: Anneke de Jong - v.d. Willik  
 
Belangrijke rekeningnummers kerkgemeente 
ING-bank:  NL26INGB0000625978 t.n.v. boekhouder Protestantse Gemeente 
Rabobank:  NL46RABO0325907102 t.n.v. Protestantse Gemeente 
Diaconie:  NL12INGB0000397019 t.n.v. Penningmeester Diaconie Protestantse Gemeente 
Missionaire commissie: NL51RABO0325908370 t.n.v. Penningmeester Missionaire commissie Protestantse 
Gemeente 
 
Adres kerkgebouw De Korenaar 
Dorpsstraat 183, 2391 CB Hazerswoude-Dorp  
 
Kerkdiensten    
09.30 uur: vanaf de eerste zondag van april 
10.00 uur:        vanaf de eerste zondag van november 
 
Viering van het Heilig Avondmaal  
17 oktober 2021 - 12 december 2021 (data onder voorbehoud) 
 
Bediening Heilige Doop 
Wanneer u de doop verlangt voor u zelf of voor uw kind, dan kunt u contact opnemen met de predikant.  
 
Weeksluiting Zorgcentrum Driehof 
Mede in verband met de Coronavoorschriften wordt tot nader order in de Driehof geen weeksluiting 
gehouden. Een weeksluiting is te volgen via de website van de Ned. Herv. Kerk in Hazerswoude-Dorp. 
 
Huwelijksbevestigingen: info via de Scriba/Predikant 
 
Begrafenissen: info via de Scriba/Predikant 
Coördinatie overige taken:  Erna Voets en Sandra v/d Haven  
Voor koffie/thee en broodjes: Marian Zintel  
 


