
 
 
                                                                                                                                                                       
 
 
 
  

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 Ds. P.M.A. v.d. Herberg, Woerden 
Organist: Piet Boon. Koster: Aad van Zanten. De oppas wordt 
verzorgd door Mariska en Guido Nieuwenhuijse. 
 
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 theologisch opleiding 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? 
 
De koffie wordt vandaag verzorgd door Francien van Zanten en Joke Roelofs. 
 
Ds. Carla Melgers is met vakantie van 9 t/m 24 oktober. Indien nodig kunt u contact opnemen met de 
wijkmedewerker, een kerkenraadslid of de scriba. In verband met de afwezigheid van ds. Carla Melgers is 
de Heilig Avondmaalsviering verzet naar zondag 31 oktober a.s. 
 

Uit de gemeente 
Mevrouw Riet Zaal is recent getroffen door een tia, na 2 dagen in het ziekenhuis is zij weer thuis.  
Haar spraakvermogen is aangedaan, evenals haar gezichtsvermogen, dit is heel moeilijk voor haar.  
Gelukkig zorgen haar kinderen goed voor haar. 
 
 
 

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

 

 

Protestantse Gemeente Hazerswoude 

17 oktober 2021 

Volgnummer 1503 

GEMEENTEBRIEF 

Orde van dienst  
Zondag 17 Oktober 

  Thema: genieten van genoeg – 
Micha zondag 

Welkom  
Zingen startlied: 216  
‘Dit is een morgen, als ooit de eerste’ 
Onze hulp en onze verwachting  
Bidden 
Zingen Zolang er mensen zijn op aarde 
(Liedboek voor de kerken 981): 1, 2. 3 en 4 
Introductie thema: Genieten van genoeg – 
Martine Vonk  
https://www.youtube.com/watch?v=_DtH5
H6No00  
Bidden 
Preek/verdieping met Bijbelteksten: 
Leviticus 19:9-10,1 Timotheüs 6:6-8, 17-
19.   (deze bijbelteksten lees ik 
tussendoor)  
Luisterlied na de preek: Ik wens jou – 
Trinity   
https://www.youtube.com/watch?v=G9Ns5f
C8CuM   
Collecte en een omgekeerde collecte 
(zie evt. deze link voor het idee van de 
omgekeerde collecte. Kaartjes neem ik 
mee 
https://www.michanederland.nl/zondag/aan
deslag/)  
Bidden, voorbede, onze vader. 
Slotlied:  God die leven hebt gegeven 718  
Zegen  
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Onderstaand een voorstel van de Commissie “Nieuwe wegen” waar de kerkenraad mee heeft 
ingestemd: “Korenaar groepen” 
De kerkenraad van de Korenaar wil het onderlinge contact tussen gemeenteleden bevorderen door middel 
van het opstarten van Korenaar groepen. 
Als gemeente zijn we samen in ons geloven, belijden en vieren maar ook in het omzien naar elkaar en naar 
onze medemens dichtbij in ons dorp of ver weg. Niet alleen ambtsdragers maar de hele gemeente is 
geroepen met de gaven die hij of zij ontvangen heeft anderen terzijde te staan. Sprekend over het lichaam 
van Christus schrijft Paulus: ‘Ieder deel draagt naar vermogen bij tot de groei van het lichaam, dat zo 
zichzelf opbouwt door de liefde.’ (Efeziërs 4:16) 

Het gaat om groepen van rond de 10 adressen. Deze kunnen ontstaan omdat mensen bij elkaar in de buurt 
wonen, of omdat mensen in dezelfde leeftijdsgroep vallen. 
De inhoud van de samenkomsten kan heel divers zijn; koffie drinken, boekbespreking, een keer fietsen met 
elkaar of het voeren van een geloofsgesprek. Natuurlijk staan de groepen open voor iedereen, dus ook 
voor hen die geen lid zijn van de kerk. 
Elke groep heeft een contactpersoon, die periodiek contact heeft met een ondersteunende groep mensen 
uit de Korenaar, en met coördinatoren van andere groepen. 
We willen starten met drie groepen: 

- Bewoners van de Rijndijk 

- De groep jonge ouders 

- De groep MiddenInn 

Daarna zullen andere groepen gevormd worden zodat iedereen de gelegenheid krijgt deel  te nemen. 
Mocht u/jij zelf al een groep mensen op het oog hebben, dan horen we dat graag. 
Het nieuwe initiatief houdt geen rekening met de bestaande wijkindeling. De wijkmedewerkers kunnen zich 
aansluiten bij een Korenaargroep als ze dat willen 
Bestaande contacten tussen wijkmedewerkers en gemeente leden kunnen natuurlijk, parallel aan dit 
nieuwe initiatief, blijven bestaan. 
 

Volgende week zondag 24 oktober gaat voor ds. Marijke Kwant uit Bodegraven.  

Organist is Piet Boon en Hilbrand Zintel zal koster zijn. Yvonne van Zanten is bij de oppas. 
1e en 2e collecte: Ned. Bijbel genootschap en de Kerk. 
 

Bloemengroet 
De bloemen gaan, met een hartelijke groet van ons allen, naar mevrouw. N. van der Jagt- van Driel. 
Ze worden gebracht door Meinte Vierstra. 

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 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. 

 
Hoe nu verder? 
Gelukkig mogen we weer veel meer in ons dagelijks leven en in de kerk. Er is veel discussie over de QR-
code als toegang voor horeca en theaters. Deze QR-code willen wij niet, maar hoeven wij ook niet te 
hanteren in de kerk. Iedereen is welkom!! 
Maar daardoor moeten wij nog wel afstand houden in de kerk. 
Daarom graag even uw aandacht voor het volgende; 
 



Met ingang van aanstaande zondag staan er geen mensen meer met een rood hesje u op te wachten. Wilt 
u de banken waar geen gele stickers op zitten, en waarop het bordje met gereserveerd staat, 
vrijhouden. Dit geeft al afstand met de mensen voor en achter u. Op de andere banken mag u vrij 
plaatsnemen, maar wel op gepaste afstand van uw mede gemeenteleden. Daarmee komen de 
“gereserveerde plaatsen”, ontstaan in de coronatijd, te vervallen. Natuurlijk mag u daar wel gaan zitten, 
maar het kan zijn dat er al iemand anders zit. Dus net zoals het altijd was. 
Het was een moeilijke tijd, maar we willen u bedanken voor uw bereidwilligheid om het allemaal in goede 
banen te leiden. 
We hopen op deze manier weer veel fijne kerkdiensten te mogen beleven in “de Korenaar”. Fijn dat het 
allemaal weer kan. 
Het rode hesjes team. 
 

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. 

 
Volgende week zondag 24 oktober  
gaat voor ds. Marijke Kwant uit Bodegraven. Organist is Piet Boon en Hilbrand Zintel zal koster zijn.  
Yvonne van Zanten is bij de oppas. 
1e en 2e collecte: Ned. Bijbel genootschap en de Kerk. 
De koffie zal dan verzorgd worden door Nel Schupper en Monique Houwing.  
. 

Data kindernevendienst 
17 en 24 oktober geen kindernevendienst in verband met de herfstvakantie. 

 
(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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