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Van de predikant: Van U is de toekomst 

 

Van U is de toekomst 
 

 
 

We leven in een buitengewoon onzekere tijd waarin alles op losse schroeven lijkt te staan. Midden in deze 

realiteit lanceert de Protestantse Kerk een nieuw jaarthema, ‘Van U is de toekomst’. Dit thema staat 

centraal vanaf Startzondag én het kerkelijk jaar dat daarop volgt. Essentie van het jaarthema: Jouw 

perspectief op de toekomst bepaalt hoe je nu in het leven staat. 

“Dit thema staat midden in de actualiteit van vandaag, waarin we onzeker zijn over de toekomst. Allereerst 

door Covid-19, dat de hele samenleving op de kop heeft gezet. Daarnaast spelen andere urgente zaken. Op 

politiek en economisch gebied, maar ook als het gaat om bijvoorbeeld het klimaat en migratie." 

Veel mensen beleven deze tijd als een verandering van tijdperk, een apocalyptische tijd zelfs. Alles lijkt op 

losse schroeven te staan. “Waar loopt het allemaal op uit? In de samenleving, maar ook in de kerk waar we 

te maken hebben met krimp en andere vormen van kerk-zijn. In die werkelijkheid zeggen we als kerk: ‘Van 
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U is de toekomst.’ Ons voortbestaan, als individu, als kerk, als samenleving, als aarde hangt niet van onszelf 

af. Natuurlijk zetten we ons ervoor in. Maar in het besef dat het ons gegeven moet worden: de kracht en 

de creativiteit om ons in te zetten, de moed om te veranderen wat we kunnen, de wijsheid om te 

accepteren wat we nu niet kunnen veranderen én het vertrouwen dat eens alles goed zal komen.” 

Geloven in het perspectief van Gods toekomst zet ons leven in een ander licht. Het biedt troost en zet 

vervolgens in beweging om te leven in het spoor van Gods Geest, om zijn liefde te ontvangen en te delen, 

om onze ziel te voeden met zijn Woord, om biddend onze weg te gaan en ons in te zetten voor onze 

naaste. We weten niet wat ons te wachten staat, maar we kunnen onze weg in vertrouwen gaan. ‘Kome 

wat komt.’” 

Huub Oosterhuis heeft beloftevolle toekomstwoorden geschreven in zijn bewerking van het Onze Vader 

‘Onze Vader verborgen’.  

Onze Vader verborgen 

uw naam worde zichtbaar in ons 

uw koninkrijk kome op aarde 

uw wil geschiede, een wereld 

met bomen tot in de hemel,  

waar water schoonheid, en brood 

gerechtigheid is, en genade - 

waar vrede niet hoeft bevochten 

waar troost en vergeving is 

en mensen spreken als mensen 

waar kinderen helder en jong zijn,  

dieren niet worden gepijnigd  

nooit één mens meer gemarteld,  

niet één mens meer geknecht.  

Doof de hel in ons hoofd 

leg uw woord op ons hart 

breek het ijzer met handen 

breek de macht van het kwaad.  

Van U is de toekomst 

kome wat komt.  

Op zondag 12 september zullen we de start van het nieuwe kerkelijke seizoen vieren met een kerkdienst 

waarin dit nieuwe jaarthema centraal staat. Op een zondag later in het jaar (als de coronamaatregelen zijn 

opgeheven) hopen we onze start uitgebreid en feestelijk met elkaar te vieren.  

Ds Carla Melgers 

In memoriam  

 
Martina Johanna van der Sluis-Staal (Jo) 

Op zaterdag 5 juni is na een leven van liefde en zorg voor haar dierbaren heengegaan Martina 

Johanna van der Sluis-Staal (gewoond hebbende Torenstraat 8) 

Jo werd geboren op 26 juni 1928. Als 2 jarige vroeg haar moeder die op haar kraambed lag aan de 

buurvrouw of zij twee weken voor de kleine Jo wilde zorgen. Ze is daar gebleven en heeft het heel 

goed gehad bij haar ‘’tweede’’ vader en moeder.  

 

Ze had met al haar broers en zussen een goed contact. Ze vertelde mij terug te kijken op mooie 

jeugdjaren. 

Als jonge vrouw werkte ze bij de dokter in de apotheek, werk wat ze heel fijn vond. 

Ze leerde haar toekomstige man, Henk van der Sluis, kennen toen hij melk kwam afleveren. Ze 

trouwden en gingen wonen aan de vd Boschstraat. Ze kregen vier kinderen, Gijs, Ella, Arie en 

Pieter, 6 kleinkinderen en 5 achterkleinkinderen.  

Mevrouw van de Sluis was zeer op hen allen betrokken en leefde mee bij vreugde en verdriet. 

In 2009 overleed plotseling haar man. Ze moest alleen verder en ze had gelukkig de kracht om van 

veel dingen te genieten zoals de dagen in Drenthe ivm het 40 jarig huwelijk van haar zoon en de 

vakanties met haar zus. Ook genoot ze van de 65 plus middagen in De Korenaar. 
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Afgelopen mei kreeg zij te horen dat ze een hersentumor had. Ze wilde hieraan niet behandeld 

worden en verliet het ziekenhuis om thuis te kunnen sterven. Zondag 30 mei hebben we woorden 

uit de Schrift gelezen, gebeden en werd de zegen van de Here God over haar uitgesproken. 

 

Jo van der Sluis is op zaterdag 12 juni na een besloten samenkomst, naar haar laatste rustplaats 

gebracht in het familiegraf op de Algemene begraafplaats te Hazerswoude-Dorp. 

 

Boven aan de rouwkaart staat ‘’Blijf bij mij Heer’’ 

 

Blijf bij mij, Heer, want d’ avond is nabij. 

De dag verduistert, Heere, blijf bij mij! 

Als and’re hulp m’ ontbreekt, geluk m’ ontvliedt, 

der hulpeloozen hulp, verlaat mij niet! 

Houd hoog uw kruis voor mijn verdonk’rend oog, 

Licht in den schemer, leid mij naar omhoog! 

De morgen daagt, de schaduw gaat voorbij: 

in dood en leven, Heer, blijf mij nabij! 

 

Jo van der Sluis, omhoog geleid is zij, dicht bij haar Heer. 

Wij bidden om troost voor haar kinderen, klein-en achterkleinkinderen in hun verdriet om hun 

dierbare moeder en oma. 

 

Ds Carla Melgers 

 
 

In memoriam  

 
Neeltje Maria Cornelia de Jong-Hofland (Nelie) 

(voor een groot deel in de woorden van pastor Annie Vermeij die haar uitvaart heeft geleid) 

Op maandag 5 juli jl. overleed op de leeftijd van 74 jaar Neeltje Maria Cornelia de Jong-Hofland, 

Nelie zoals ze werd genoemd. Ze woonde aan de Jan Steenstraat 24 hier in Hazerswoude.  

Op 8 april 1947 werd zij geboren in Hazerswoude. Op 30 december1969 trouwde zij met Huug de 

Jong. 

In 2019 vierden zij hun 50e trouwdag. Samen kregen ze twee zoons, Dick en Martin.  

Nelie had vele talenten, één daarvan was het kaarten maken. Honderden heeft ze er samen met 

haar “kaartvriendinnen” met zorg gemaakt. Het werden prachtige kunstwerkjes.   

Nelie heeft ook jaren op het kerkelijk bureau gewerkt. Dit deed ze met veel plezier.    

Met haar gezin en later samen met haar man heeft ze vele reizen gemaakt naar het buitenland. 

Fietsen deed ze ook graag en twee weken voordat ze geopereerd moest worden, fietsen ze beiden 

heerlijk in de bossen van Putten. 

 

Op 4 juni schreef ze aan ds Carla Melgers dat ze op 8 juni moest worden opgenomen voor een 

open hartoperatie in het LUMC. Woorden uit Psalm 91 vers 4 werden haar als troost en kracht 

meegegeven: "Hij zal je beschermen met zijn vleugels, onder zijn wieken vind je een 

toevlucht,  zijn trouw is een veilig schild." 
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Ze zou drie omleidingen krijgen. De operatie duurde veel langer dan gedacht. De situatie was 

zorgelijk. Ze moest voor een tweede keer geopereerd worden. Er was een bacterie bij gekomen 

waar ze voor behandeld werd.  

 

Het moment dat Nelie haar ogen open had gegaan en haar man en zonen een blik van herkenning 

gaf, was indrukwekkend. Het was haar groet, haar liefde voor haar man met wie zij zo lang 

verbonden was en voor haar kinderen die zij zo liefhad. 

 

Na een mooie, creatief en zorgzaam leven is Nelie in het bijzijn van haar dierbaren rustig 

heengegaan.  

 

Tijdens de dankdienst voor haar leven, zaterdag 10 juli in de Korenaar, klonk bij binnenkomst lied 

833, woorden die Huug zo raken. 

 

Neem mij aan zoals ik ben,  

wek in mij wie ik zal zijn  

druk uw zegel op mijn  

en leef in mij. 

Nelie de Jong, ze is door haar Schepper aangenomen zoals ze is, geleid over de weg die eeuwig is 

(Psalm 139: 24), geborgen bij God die zijn zegel op haar ziel heeft gedrukt. 

Wij wensen Huug, Dick en Martin de troostende nabijheid van de Heer toe die hen omsluit van 

achter en van voren en Zijn hand op hen legt. 

 

Ds Carla Melgers 

 

 
Uitnodiging 10-12 jaar 

 

Uitnodiging Catechese 

10-12 jaar 
Dinsdagen van 15.00 tot 16.00 uur 

In De Korenaar 
Dorpsstraat 183, Hazerswoude 

 

Voor alle kinderen van groep 7 en 8 van de basisschool is er 

catechese. 

Met elkaar verhalen delen en praten over alles wat ons bezighoudt. 

Fijn als jij ook komt en neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee. 

Om 15.00 uur staat de thee met iets lekkers klaar en gaan we van start. 

Data:   

5 oktober, 12 oktober 

9 november, 23 november 

7 december, 21 december 

11 januari, 25 januari 

15 februari 

8 maart 

8 april (slotfeestje; afsluiting met ouders, broers, 

zussen) 

 

Het is handig als je mij even mailt, dan heb ik gelijk jouw e-mailadres. 

Het mijne is: predikant@pghkorenaar.nl 

Hartelijke groeten en graag tot ziens op 5 oktober, Ds Carla Melgers 
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Uitnodiging 12-15 jaar 

 

Uitnodiging 

Eten en praten 

12-15 jaar 
Dinsdagen van 17.30 tot 18.30 uur In De Korenaar 

Dorpsstraat 183, Hazerswoude 

 
Van harte welkom om op een aantal dinsdagen met andere 12 tot 16 jarigen te eten en te praten over 

dingen die ons bezighouden. Fijn als jij ook komt en neem gerust een vriend of vriendin mee. 

Data:   

5 oktober, 12 oktober 

9 november, 23 november 

7 december, 21 december 

11 januari, 25 januari 

15 februari 

8 maart 

8 april (slotfeestje; afsluiting met ouders, broers, 

zussen) 

Het is handig als je mij even mailt, dan heb ik gelijk jouw e-mailadres. 

Het mijne is: predikant@pghkorenaar.nl 

 

Hartelijke groeten en graag tot ziens op 5 oktober,   Ds Carla Melgers 

 

Uitnodiging 15+ 

 

 
Voor 15 plussers 

 

 
 

Alle 15 tot 20 jarigen van harte welkom voor een gezellige avond in de kerk op de volgende data van 19.30 

tot 21.30 (of wat later…) in De Korenaar 

5 oktober 

9 november 

7 december 

11 januari 

15 februari 

8 maart 
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Leerhuis 

 

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. 
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Gemeentereis Jordanië 

 

Gemeentereis Jordanië, 22-29 maart 2022 

 

 
 

Van 20 tot 29 maart 2022 hopen we met mede-gemeenteleden en evt. andere belangstellenden 

te reizen door het mooie Jordanie.  

Jordanië: één groot openlucht museum, waar de Bijbelse geschiedenis volop te beleven is. 

Amman, Bethanie, de berg Nebo en de Kings Highway. We zullen het allemaal bezoeken evenals 

natuurlijk de fascinerende rotsstad Petra. Ook een overnachting in de woestijn van Wadi Rum zal 

een onvergetelijke ervaring worden. 

Via de volgende link is alles over deze reis te lezen: 

https://www.drietour.nl/jordanie/maatwerkreis-jordanie-o.l.v.-mw.-c.c.m.-melgers 

 

 

 
 

Als je belangstelling hebt om mee te gaan, graag melden aan Carla Melgers 

Officiële aanmelding voor deze reis bij DrieTour, telefoon: 088 3100 555 

Er zullen drie informatiebijeenkomsten gehouden worden: 6 oktober, 15, december en 23 

februari van 19.30 tot 21.00 uur in de Korenaar. 

Graag hiervoor aanmelden bij Carla Melgers 
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Gemeentereis Israël 

 

Gemeentereis Israel, 20 – 27 oktober 2022 

 

 
 

Door Corona moest de gemeentereis naar Israel tot twee keer toe uitgesteld worden. We hopen dat we 

met vele gemeenteleden en evt. andere belangstellenden in het najaar van 2022 op weg mogen naar dit 

boeiende land. Hieronder vindt u informatie over deze reis 

 

OVERNACHTINGEN 

Jeruzalem  4 nachten 

Tiberias   2 nachten 

Netanya  1 nacht 

 

DAGPROGRAMMA 

DAG 1 do 20/10: Heenreis  

Vlucht van Amsterdam naar Tel Aviv (voorkeur rechtstreeks met El Al). Daarna transfer naar Jeruzalem. 

 

DAG 2 vr 21/10: Omgeving Dode Zee 

Vandaag gaan we met de bus naar Massada, een citadel hoog op de rots bij de Dode Zee waar we met de 

kabelbaan naar boven gaan.  Koning Herodes vluchtte in 40 voor Christus uit Jeruzalem naar deze plek, die 

hij vervolgens uitbreidde. We bezoeken de site uitgebreid en horen het bijzondere verhaal van wat zich hier 

afspeelde in het jaar 73. Daarna met de kabelbaan weer naar beneden. We lunchen in een restaurant aan 

de Dode Zee. Natuurlijk zal er gelegenheid zijn om te drijven op deze ‘zee’, een unieke ervaring. 

Vervolgens-mits er nog voldoende tijd is- gaan we naar Engedi, waar we een korte wandeling maken door 

deze prachtige omgeving. In dit gebied verborg David zich voor koning Saul. Aan het einde van de middag 

gaan we nog kort naar de Klaagmuur om een stukje van de start van de Sabbat bij te wonen, heel leuk om 

mee te maken. 

 

DAG 3 za 22/10: Oude Stad 

We beginnen deze dag op de Olijfberg. Vervolgens wandelen we naar beneden en komen we langs 

Getsemane, de plaats waar Jezus werd overgeleverd aan de Romeinen. Via de Leeuwenpoort komen we de 

Oude Stad binnen en zien we Betesda, waar Jezus met badwater de lamme man genas. Ook komen we 

langs de kerk van  Sint Anna, die is gebouwd op de geboorteplek van Maria. Daarna volgen we een stukje 

van de Via Dolorosa, tot aan de Heilig Grafkerk. Tot slot lopen we via de Damascuspoort naar de Graftuin. 

Een echte loopdag. 

 

DAG 4 zo 23/10 Vrije dag in Jeruzalem 

Een vrije dag in Jeruzalem. Lunch in het hotel. Je kan evt. op eigen gelegenheid (met de tram) naar de Oude 

Stad  bijv. voor een wandeling over de stadsmuur of voor een wandeling door de Joodse wijk met Cardo.  
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DAG 5 ma 24/10: Jeruzalem-Tiberias 

Eerst bezoeken we het Tempelplein met de voor moslims heilige Rotskoepel en de Al Aqsa Moskee. 

Vervolgens lopen we naar de Klaagmuur, waar we een Bar mitswa-viering meemaken. Na deze bijzondere 

gebeurtenis brengen we een bezoek aan Yad Vashem, het gedachteniscentrum van de Holocaust, zeer 

indrukwekkend. We verlaten Jeruzalem en reizen via Qasr el Yahud, de doopplaats aan de Jordaan, naar 

Tiberias. Vanuit ons hotel hebben we een prachtig uitzicht over het Meer. 

 

DAG 6 di 25/10 Het meer en het noorden 

In de ochtend maken we een boottocht op het Meer van Galilea waar vele Bijbelverhalen zich hebben 

afgespeeld. Het varen op dit mooie tussen heuvels en een vlakte gelegen meer zal ons de stilte doen 

ervaren. Daarna gaan we naar de Berg van de Zaligsprekingen, waar Jezus met prediken begon. Vanaf deze 

berg heb je een prachtig uitzicht op het meer. Vervolgens wandelen we naar de 

Broodvermenigvuldigingskerk in Tabgha. Iets verder ligt Kafarnaüm, dat letterlijk ‘het dorp van compassie 

en troost’ betekent. In dit kleine stadje woonde Jezus een deel van zijn leven en predikte in de oude 

synagoge, waarvan de restanten te zien zijn, evenals het huis van zijn discipel Petrus. In de middag gaan we 

wandelen bij één van de bronnen van de Jordaan. Overnachting in Tiberias. 

 

DAG 7, wo 26/10 Tiberias-Netanya 

Vandaag reizen we naar  Netanya, voor onze laatste overnachting in een hotel aan de Middellandse Zee. 

Onderweg bezoeken we de Aankondigingskerk in Nazareth, de plaats waar Jezus opgroeide en Muhraka 

gelegen in het Karmelgebergte, waar de verhalen over de profeet Elia tot leven komen. Ook gaan we naar 

Caesarea, prachtig gelegen aan zee. Het was een belangrijke stad voor de Romeinen en kruisvaarders. 

Paulus zat hier twee jaar gevangen, voordat hij naar Rome werd overgebracht. We zien hier het mooie 

theater en de opgravingen van de oude stad. Het oude theater doet tot op de dag van vandaag dienst! De 

Romeinse waterleiding loopt nog over het strand. 

 

DAG8, do 27/10:: Terugreis 

Deze dag kunnen we (afhankelijk van de vluchttijden)  in de ochtend nog genieten van een wandeling langs 

de kust, zwemmen in zee, een terrasje in het gezellige centrum van Netanya of van het uitzoeken van onze 

laatste souvenirs.  Aan het einde van de ochtend (rond middaguur) transfer naar de luchthaven en 

terugvlucht naar Nederland (tenzij het een ochtendvlucht is). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als je belangstelling hebt om mee te gaan, graag melden aan Carla Melgers 

Er zullen drie informatiebijeenkomsten gehouden worden: 12 januari, 11 mei en 28 september van 19.30 

tot 21.00 uur in de Korenaar. 

 

 

Ds Carla Melgers 
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Kerkdienstenrooster september 2021 

 

5 september 2021 9.30 uur o.l.v. Ds. Carla Melgers  

Organist: Herman Verbree Koster: Ed de Jong 

1e en 2e collecte: KIA/Werelddiaconaat en Kerk  

 

12 september 2021  9.30 uur o.l.v. Ds. Carla Melgers. 

Organist: Piet Boon  Koster: Cok Rademaker 

1e en 2e collecte: Diaconie en Onderhoudsfonds.  

 

19 september 2021 9.30 uur o.l.v. Prop. Pieter Bijl, Papendrecht 

Organist: Jos Qualm  Koster: Hilbrand Zintel 

1e en 2e collecte: Kerk en Diaconie 

 

26 september 2021 9.30 uur o.l.v. ds. Carla Melgers.  

Organist: Leon van Veen Koster: Aad van Zanten 

1e en 2e collecte: KN/Vredeweek en Onderhoudsfonds 

 

Kerkdiensten bijwonen 

 

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 registeren.                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                

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. 

 

Collectedoelen 

 

5 september: 1e inzameling van uw gaven is voor voor Kerk in actie, werelddiaconaat 

Ghana: vak training 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. 

 

12 september: 1e inzameling van uw gaven is voor de Voedselbank 
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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? 

 

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. 

 

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? 

 

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 juni/juli 2021 

 

Juni 2021 

Kerk:  20/06 € 227,81 

   

Onderhoudsfonds:  13/06 € 227,83 

  27/06 € 227,81 

 

Diaconie:  06/06 € 227,81 

  20/06 € 327,81  

Kerk in Actie/PKN 

Werelddiaconaat:  06/06 € 227,81 

 

Plaatselijk missionair werk:  13/06 € 227,81 

 

Interkerkelijke Commissie voor doven: 27/06 € 227,81 
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Juli 2021 

Kerk:  04/07 € 290,61 

  18/07 € 290,58 

   

Onderhoudsfonds:  11/07 € 290,58 

  25/07 € 290,58 

 

Diaconie:  11/07 € 300,58 

  18/07 € 355,58 

  25/07 € 290,58  

Kerk in Actie/PKN 

Diaconaat:  04/07 € 290,58 

 

Heilig Avondmaal 

Corona:  11/07 € 460,58 

 

Ontvangen giften diaconie 

 

In juni heeft de diaconie twee giften ontvangen voor de vakantietasjes. Te weten een gift van 20 en van 50 

euro. Mede hierdoor hebben we 14 kinderen in Hazerswoude kunnen verrassen met een leuk gevuld tasje! 

In juli is er een gift ontvangen van € 50 voor de collecte van het Heilig Avondmaal voor de bestrijding van 

Corona wereldwijd. 

In augustus is er weer een collecte gehouden voor Gambia (Jantien) speciaal voor de aankoop van zakken 

rijst voor de gezinnen daar. De diaconie ontving een gift van € 100. Hier kunnen 4 zakken rijst van gekocht 

worden en dus minstens 4 gezinnen worden hierdoor, voor een langere periode, voorzien van broodnodige 

maaltijden. 

Alle giften die op de rekening van de diaconie binnenkomen bestemd voor de collectes, worden 

doorgestort naar de boekhouder van de kerk. Trudy den Haan verdeeld deze giften iedere maand heel 

precies over de verschillende collectes. 

Wilt u iets (extra) overmaken voor een speciaal doel of specifieke collecte vermeldt u dit er dan even bij? 

Door uw gebed en uw gift kunnen we onze kwetsbare medemensen een helpende hand bieden.  

Dank u wel daarvoor! 

 

Namens de diaconie, Anneke de Jong  

 

Vakantietasjes 

 

Vakantietasjes 

Mede door uw gulle gaven, is de actie vakantietas weer een groot succes geworden. 

U heeft wellicht al wat foto’s kunnen zien op de beamer, in één van de kerkdiensten. 

Het is altijd weer leuk om deze tasjes te vullen, lekker even uitgebreid shoppen in een grote 

speelgoedwinkel. 

Er zit o.a. in kleurboek,  stiften, buitenspelletjes, autootje of pop, puzzel…………. 

We hebben 14 kinderen heel blij kunnen maken, en mede door deze tasjes ook een fijne vakantie kunnen 

bieden. 

Wij krijgen alleen namen, leeftijden, en of het een jongen of een meisje is door, dit voor de privacy.  Ze zijn 

rondgebracht door mensen van Tom in de Buurt. 

Ook zij, zijn heel blij met deze actie, het wordt ook door hen erg gewaardeerd. 

Daarom willen wij u heel hartelijk bedanken voor uw gulle gaven hiervoor. 

  

De diaconie 

Marian Zintel 
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Alternatief collecteren 

 

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! 

A.u.b. niet bij de boekhouder of Diaconie in de brievenbus doen.  

 

Vriendelijk dank voor uw medewerking. 

 

Kerkelijke stand 

 

Overleden:  

Op 23 juni 2021 de heer K.D. de Gelder, in de leeftijd van 71 jaar.  

Op 5 juli 2021 mevrouw N.M.C. de Jong-Hofland, in de leeftijd van 74 jaar. 

 

 

Nieuw ingekomen in onze gemeente:  

Dhr. J.A.M. en mevr. R.A. van der Werf-van Wijk 

Mevr. C.M.E. Hesseling-Groen in ’t Woud 

 
Bron: Kerkelijk bureau 

 

Jarigen 80+ 

 

1 september 

Mevr. A. Maaskant – Koetsier, Frederik van Eedenplein 4B, 2394EB    93 jaar 

 

8 september  

Mevr. H. van Soest – Hoogendoorn, Korenmolenlaan 4     80 jaar 

 

13 september 

Mevr. P. van Rooijen - van Aalst, Dorpsstraat 263, 2391CD    94 jaar 

 

17 september 

Mevr. N. Bargeman – Brouwer, Dorpsstraat 213 C, 2391CC    84 jaar 

 

3 oktober 

Mevr. H. Poot – Dijkxhoorn, Carel Fabritiusplantsoen 36, 2391GR   83 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. 
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Verslag Kerkenraadsvergadering 12 juli 2021 

 

Aanwezig:  

Rita de Gelder, Mieke den Haan, Trudy den Haan, Jaap Jansen, Anneke de Jong, Christiaan 

Knibbe, Han Korteland, Jaap Kraaij, Ds. Carla Melgers, Heleen Polderman, Meinte Vierstra, 

Marian Zintel, Agnes Huisman (notuliste)  

 

1. Welkom en opening: De voorzitter heet allen welkom. Trudy leest een gedicht voor en de tekst van 

Lied 1006, het Onze Vader-gebed 

 

2. Bezinning ds. Carla Melgers 

Carla licht n.a.v. het gelezen gebed toe dat andere ogen dan je zintuigelijke ogen nodig zijn om de wereld te 

zien, om het leven te kunnen ervaren als glans van heiligheid. 

In de dienst van 11 juli is gesproken over de vraag “Hoe kun je zorgen voor je ziel?” Psalmen kunnen helpen 

om je ziel te vinden. Carla deelt een aantal psalmteksten uit die daarover gaan. Een aantal reacties:  

zingen raakt de ziel, vooral het met elkaar weer mogen zingen in de kerkdienst, het ontspant het lijf en het 

hoofd, geeft een gevoel van verbinding, zingen kan blij en verdrietig maken tegelijk –  

rust zoeken, er zijn zo veel (soms té veel) prikkels in de wereld dat het moeilijk is rust te vinden 

angst voor de toekomst, maar dan tegelijkertijd ook weer rust vinden in de wekelijkse kerkdienst, waar 

woorden van troost, hoop en opwekking klinken die weer steun en kracht geven. 

 

3. Notulen vergadering 10 mei 2021 

Opmerking over punt 4.5. Pastoraat: het is niet gebruikelijk dat de namen van de besproken kerkleden in 

de notulen komen. Oppascoördinatie: stand van zaken is onduidelijk. Carla vraagt na. Rondvraag: het is 

belangrijk niet alleen nu aandacht te hebben voor de bijbelvakantieweek, maar ook langs te gaan wanneer 

deze plaatsvindt. Het verslag wordt goedgekeurd. 

 

4. Uit de commissies: 

4.1 Missionaire commissie 

In de komende weken wordt besloten of de Jaarmarkt wel/niet doorgaat. Er zijn al wel een aantal 

activiteiten gepland. Geld wordt ingezameld voor zorgboerderij Sparnaaij. 

4.2 Diaconie 

De vakantietasjes worden binnenkort gevuld.  

De kerstpakkettenactie gaat binnenkort van start. 

4.3 College van Kerkrentmeesters 

Het college is door CCBB gewezen op het feit dat het beleidsplan is verouderd en ge-update moet 

worden. Is bekend en er wordt aan gewerkt. 

Voor het opknappen van de toren is een offerte ontvangen, hierop is nog geen akkoord gegeven. 

Het is wel belangrijk een oplossing te zoeken om te voorkomen dat het platte dak lekkage krijgt 

omdat er tijdens de renovatie van de toren op wordt gelopen. 

4.4 Liturgiecommissie 

Geen bijzonderheden te melden.  

4.5 Pastoraat 

 Geen bijzonderheden te melden.  

 

5. Jaarrekeningen, 

De jaarrekening van de Missionaire commissie is nog niet klaar. Zo gauw deze binnen is kan de totale 

jaarrekening goedgekeurd worden en verstuurd. 

 

6. Mededelingen naar gemeente 

Heleen merkt op dat mensen bij afwezigheid/vakantie van predikant en scriba, soms niet weten wie ze 

moeten bellen als er wat aan de hand is. Belangrijk is daarvoor goede communicatie, gastvrij te blijven, 
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maar helaas kunnen we niet alles vóór zijn. Wel is het goed het draaiboek voor uitvaarten te updaten. 

Christiaan stuurt dit aan Marian. Heleen sluit aan bij het groepje dat dit draaiboek gaat updaten.  

 

7. Corona maatregelen 

Afgelopen zaterdag was de eerste keer dat mensen zich niet hoefden aan te melden voor de dienst van 

zondag. Dat is goed verlopen. Alleen het koffiedrinken na de dienst is weer van de baan. Er wordt dan niet 

aan de 1,5 meter-maatregel voldaan. Voorlopig gaat het koffie drinken op de dinsdag nog wel door, maar 

wel met extra aandacht voor het aantal bezoekers en de 1,5 meter-regel.  

 

9. Startzondag en bevestiging/afscheid ambtsdragers 

Carla meldt dat de Groep Nieuwe Wegen een voorstel heeft gemaakt voor de startzondag. De dienst voor 

bevestiging en afscheid van nieuwe en aftredende ambtsdragers wordt 26 september. De volgende 

ouderlingen/diakenen nemen afscheid: 

Wijkouderling Rita de Gelder, Han Korteland en Jaap Jansen. 

Diaken: Johan Langelaar en Nienke Wanders. 

Nieuwe ambtsdragers: Ouderling met bijzondere opdracht: 

Annette v.d. Bosch en Rita van Dorp. 

Herbevestigd worden: diaken Anneke de Jong, ouderling kerkrentmeester Trudy den Haan. 

Heleen zal de datum bespreken met alle betrokken ambtsdragers. De nieuwe ambtsdragers Rita van Dorp 

en Annette van den Bosch krijgen beiden een speciale opdracht, maar draaien wel mee in het 

ouderlingenrooster. Heleen maakt het nieuwe rooster ingaand 1 september.  

Carla meldt dat ivm met de activiteiten van de startzondag op 11 september alle kerkenraadsleden nodig 

zijn, dus graag noteren in de agenda! 

 

10. Bloemen uit de kerk 

Uit de groep Nieuwe wegen is het idee gekomen om de bloemen uit de kerk ook aan niet-kerkleden aan te 

bieden.  

In de gedachtewisseling die volgt komen heel verschillende reacties. Besloten wordt het voorstel te laten 

bezinken en de volgende vergadering opnieuw te agenderen.  

 

11. Kerkdienst 1 augustus 

Op 1 augustus is er geen predikant beschikbaar. Er zal dan geen dienst worden gehouden. Goed 

communiceren! 

 

12. Mededelingen predikant 

Carla spreekt de diepe wens uit dat de leerhuizen in het najaar weer mogen starten. Morgenavond heeft ze 

met (alleen) de catechisanten de afsluiting van het seizoen met pizza! 

13. Mededelingen voorzitter 

Christiaan heeft geen mededelingen. 

 

14. Rondvraag 

Meinte wijst op de website van PKN waar aandacht is voor de actie schoenendoos.  

Marian vraagt om de mogelijkheid weer kleedjes op de tafels te kunnen leggen waardoor de zalen een iets 

meer aangeklede indruk geven. Afgesproken wordt dat er stof gekocht zal worden en Mieke maakt de 

kleedjes. 

Er moet iemand gezocht worden voor de coördinatie van Goedemorgen Koffie op dinsdagochtend.  

 

15. Sluiting 

Han sluit de vergadering met een gedicht. 

 

De vergadering van 9 augustus vervalt. Eerstvolgende vergadering is op 13 september. 
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Cursus theologische vorming 

 

Theologische Vorming 
 
 

 

 

Voor de leerzame en boeiende korte cursussen van de TVG Rotterdam voor het cursusjaar 2021-2022 is de 

inschrijving geopend. Er wordt klassikaal les gegeven, coronaproof en goed geventileerd, in één van de 

zalen van de Alexanderkerk in Rotterdam, Springerstraat 340, of De Hoeksteen in Capelle aan den IJssel, 

Rivierweg 15. De locatie hangt af van het aantal deelnemers. 

 

De korte cursussen, meestal drie ochtenden, zijn heel actueel in deze tijd. Zij worden gegeven op 

dinsdagochtenden van 10.00 – 12.30 uur. De volgende cursussen staan op het programma: 

 

Onderwerp Docent Data 

Erasmus als dwarsdenker dr. Jan de Bas 28 september / 5 en 12 

oktober 2021 

Gewenst levenseinde drs. Renske Oldenboom 2, 9 en 16 november 2021 

Daniël drs. Adri van der Wal 11, 18 en 25 januari 2022 

Meister Eckhart drs. Hermie Hummel  15 en 22 februari 2022 

Rabbijnse midrasj “Mijn God, 

mijn God, waarom hebt Ge mij 

verlaten (Psalm 22) 

drs. Elsebeth Schorer 15, 22 en 29 maart 2022 

Het milieu en de verant-

woordelijkheid voor toe-

komstige generaties 

drs. Renske Oldenboom 5, 12 en 19 april 2022 

 

Tevens herinneren wij aan de driejarige basiscursus die in september begint en gehouden wordt in de 

Alexanderkerk in Rotterdam, op dinsdagochtend van 10.10 – 13.00 uur. 

Op 31 augustus is er vanaf 10.00 uur een informatie- en kennismakingsmorgen over de 

basiscursus. Iedere belangstellende is welkom! Zoudt u zich bij een van de onderstaande adressen willen 

aanmelden, dit in verband met de catering? 

 

Voor vragen/antwoorden bellen met mw M. Koole-Godeschalk, voorzitter TVG Rotterdam, 0167-536671, of 

per mail naar mw M. Bezemer-Rietveld, tvgrotterdam@online.nl. 

 

Bezoekt u onze website www.tvgrotterdam.nl. Daar vindt u veel meer informatie en het 

aanmeldingsformulier voor zowel de driejarige basiscursus als voor de korte cursussen. Tevens vindt u daar 

enkele leerzame artikelen. 

 

We hopen op veel deelnemers aan onze cursussen! 
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Gedicht 

 

Eeuwige God, 

 

We horen het dagelijks: 

een groeiende inkomenskloof, dalend vertrouwen, 

ongelijke kansen voor zovelen, 

regeldruk en onterechte verschillen. 

 

Het is hier, daar, overal ter wereld, 

op zoveel verschillende plekken, achter ontelbare deuren. 

Onzichtbaar op het eerste gezicht, 

en soms lijkt wegkijken bijna noodzakelijk. 

 

Want iedereen heeft zijn problemen. 

Wie helpt ons, hoe zijn we er voor elkaar? 

Help ons, God, onrecht en armoede niet te accepteren, 

maar samen de wereld te veranderen. 

 

Geef ons de kracht om - vandaag, deze week - op te staan, 

zodat we luisteren, vertellen, vragen, doen. 

In kwetsbaarheid kunnen zijn, 

een stap te zetten en verschil te maken. 

 

In Uw Naam kunnen we verbinden, 

met elkaar, voor elkaar. 

Overal: over de drempel heel dichtbij, 

en op allerlei plekken in de wereld. 

Tegen armoede en onrecht, 

in het vertrouwen dat U het verschil maakt. 

 

Amen 

 

Met dank aan Daniël Lohues - Elk Mens Die Hef Zich ’n Kruus Te Dragen 

Ingebracht door Meinte Vierstra 

 

 

Goede morgen koffieochtenden 

 

Wij starten dinsdag 7 september weer met de "GOEDE MORGEN" koffieochtenden. 

Deze ochtenden worden georganiseerd door de gezamenlijke kerken en iedereen is welkom. Het is géén 

kerkelijke activiteit. De opzet is ontmoeting en gesprek. 

 

Heeft u behoefte aan een praatje of gewoon even gezellig een kopje koffie drinken? Dat kan nu weer, want 

vanaf 7 september staat op dinsdagmorgen vanaf 10.00 uur tot 11.30 uur in Hazerswoude Dorp de deur 

van één van de zalen bij de kerk open. U kunt daar binnen lopen voor een kop koffie of thee, een goed 

gesprek of gewoon gezelligheid. 

 

De openstelling is als volgt: 

De 1ste dinsdag van de maand in de Korenaar in de Korenmolenlaan, de 2de dinsdag in de Regenboog bij 

de Ned. Hervormde Kerk aan het Raadhuisplein, de 3de dinsdag in de Korenaar en de 4de dinsdag in het 

Parochiecentrum naast de Rooms Katholieke Kerk aan de Dorpsstraat. 

 



 Kerkklanken september 2021, pagina 18 

Voor september is het schema dus als volgt: 

- 7 september:   in de Korenaar, Korenmolenlaan 4 

- 14 september:  in de Regenboog, Raadhuisplein 23 

- 21 september:   in de Korenaar, Korenmolenlaan 4 

- 28 september:   in het Parochiecentrum, Dorpsstraat 248 

 

Ria Doeswijk (coördinator) 

Rita de Gelder 

 

 

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.  
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Bijbelleesrooster 

 

woensdag 1 september Galaten 3:1-14 Tact? 

donderdag 2 september Galaten 3:15-29 Nalatenschap 

vrijdag 3 september Galaten 4:1-11 Rechten van het kind 

zaterdag 4 september Psalm 54 Gebed na verraad 

zondag 5 september Johannes 7:1-13 PR-strategie 

maandag 6 september Johannes 7:14-24 Wijsheid van boven 

dinsdag 7 september Johannes 7:25-36 Tijd en plaats 

woensdag 8 september Johannes 7:37-52 Wie is Jezus? 

donderdag 9 september Galaten 4:12-31 Volg het goede voorbeeld 

vrijdag 10 september Galaten 5:1-12 Scherpte 

zaterdag 11 september Galaten 5:13-26 Vruchtbaarheid 

zondag 12 september Galaten 6:1-18 Draagtijd 

maandag 13 september Psalm 92 Geniet van de rustdag 

dinsdag 14 september Spreuken 11:1-16 Eerlijk duurt het langst 

woensdag 15 september Spreuken 11:17-31 Positief of negatief 

donderdag 16 september Spreuken 12:1-12 Omgaan met kritiek 

vrijdag 17 september Spreuken 12:13-28 Verstandig of dwaas 

zaterdag 18 september Marcus 9:14-29 Geloofskracht 

zondag 19 september Marcus 9:30-41 Belangrijkheid 

maandag 20 september Marcus 9:42-50 Amputatie 

dinsdag 21 september Psalm 102:1-12 Noodkreet 

woensdag 22 september Psalm 102:13-29 Vertrouwen 

donderdag 23 september Spreuken 13:1-9 Leeflessen 

vrijdag 24 september Spreuken 13:10-25 Keuzemogelijkheden? 

zaterdag 25 september Psalm 62 Rustgevend 

zondag 26 september Efeziërs 4:1-16 Een geschenk uit de hemel 

maandag 27 september Efeziërs 4:17-24 Nieuwe wegen inslaan 

dinsdag 28 september Efeziërs 4:25–5:2 Maak Gods heilige Geest blij 

woensdag 29 september Efeziërs 5:3-20 'Er moet licht komen!' 

donderdag 30 september Spreuken 14:1-14 Wat is wijsheid? 

 

 

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 oktobernummer inleveren tot 23 september a.s. 

bij de redactie of via e-mail: postkerkklanken@hotmail.com of 

kerkklanken@pghkorenaar.nl. 
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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   

Penningmeester: 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  

 


