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Pastorale berichten en bereikbaarheid predikant 
Voor berichten over lief en leed in onze gemeente kunt u contact 
opnemen met een kerkenraadslid (predikant is ook lid van de 
kerkenraad) of een wijkmedewerker. Maandag overdag en donderdag is 
onze predikant vrij. 
Telefoon ds. Carla Melgers: 0172-589164.  
E-mail: predikant@pghkorenaar.nl 

 

Let op: volgende week zondag begint de dienst 
om 10.00 uur!!! 

 

 

Vandaag  
gaat voor in de dienst ds. Carla Melgers. We vieren met elkaar de 
Maaltijd van de Heer. Ook wordt aandacht geschonken aan 
Dankdag voor gewas en arbeid. 
Jos Qualm speelt orgel en Cok Rademaker is koster.  Mieke den 
Haan is bij de oppas. De koffie wordt vandaag verzorgd door Heleen 

Polderman en Rita Hagendoorn. 

 

Collecten 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 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? 
 
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 
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Lied voor de dienst Psalm 68: 7 

Stil gebed// 

Intochtslied Psalm 150 

Bemoediging en groet 

Klein Gloria   

Kyriegebed 

Glorialied 303  

Zondagsgebed 

Gesprek met de kinderen 

Samenzang 218: 1, 2 en 5 

Kinderen gaan naar de nevendienst 

Schriftlezing 1 Kronieken 29: 6 – 19  

Samenzang lied 898: 1 en 2 

Schriftlezing Handelingen 17: 22 - 28 

Samenzang lied 413 

Verkondiging 

Samenzang lied 978 

VIERING VAN DE MAALTIJD VAN DE 

HEER 

Avondmaalscollecte 

Tafelgebed 

Zingen: ‘’Loof de Heer’’ (melodie Psalm 

136) 

Vervolg Tafelgebed. 

Zingen: 

Vervolg tafelgebed 

Het onze Vader 

Nodiging  

We ontvangen en delen brood en wijn 

Orgelspel/zingen TIJDENS HET BREKEN 

EN DELEN (lied 568a (herhalen), lied 791, 

lied 117d (herhalen) 

Dankzegging 
 

In memoriam Abraham Paulus Voets 

(Bram) 

Lied ter nagedachtenis lied 416 
 

Voorbeden 

Inzameling van de gaven 

Slotlied 704 

Zegen 

Amen.  
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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.  
 

Mededeling 
Ds Carla Melgers zal vanaf 3 november een tijdje afwezig zijn in verband met een medische ingreep. We 
wensen haar veel sterkte toe en een goed en voorspoedig herstel. 
 

SIRKELSLAG KIDS voor Kits van 8-12 jaar! 
Kom je ook weer of voor het eerst neem gerust je vriendje/vriendinnetje mee! 
Wel even opgeven voor 18 november bij meintevierstra@outlook.com 
 

Volgende week zondag 7 november gaat voor ds. Joost Sijl uit Leusden. Organist is Piet Boon 

en Alfred Hoogendoorn zal koster zijn. De collectes zijn voor KIA/Najaarszendingsweek en 
Onderhoudsfonds. Daisy Hoogendoorn is bij de oppas. De koffie wordt verzorgd door Gré van der Haven 
en Mieke den Haan.  
Let op: volgende week zondag begint de dienst om 10.00 uur!!! 
 

Allerzielenconcert Oratoriumkoor Alphen aan den Rijn op dinsdag 2 november 
Oratoriumkoor Alphen heeft de traditie om op 4 mei van de oneven jaren een Requiem uit te voeren. Op 4 
mei jl. zouden wij in lijn met deze traditie het Requiem van Fauré zingen. Door corona kon dat helaas niet 
doorgaan. Omdat wij dit mooie werk toch ten gehore willen brengen sluiten wij aan bij een andere traditie. 
Namelijk die van Allerzielen. Allerzielen is een gedenkdag uit de rooms-katholieke traditie. Deze wordt altijd 
gevierd op 2 november, de dag na Allerheiligen, waarmee deze dag nauw verbonden is. Met Allerzielen 
worden de overledenen herdacht. Het Requiem past hier heel goed bij.  
Aangevuld met Cantique de Jean Racine, eveneens van Fauré, belooft dit op 2 november aanstaande een 
mooi concert te worden. 
Wij prijzen ons gelukkig dat de coronamaatregelen grotendeels opgeheven zijn, waardoor wij als een van 
de eerste koren weer een volwaardig concert kunnen geven. 
Plaats: Adventskerk, Julianastraat 69, Alphen aan den Rijn 
Tijd: 20.00 – 21:00 uur. Kerk open 19:15 uur i.v.m. controle corona-toegangsbewijs. 
Toegang: € 10,00. Kaartverkoop via leden, aan de kerk en online. Concert volgen via livestream is ook 
mogelijk. Zie voor meer info: www.oratoriumkooralphen.nl 
Dit concert wordt mogelijk gemaakt door de steun van onze sponsors: De Knikker Keukens, Bouwcenter 
Goedhart en Fonds Alphen en omstreken en onze partner: De Nieuwe Muziekschool. 
 

Uit de gemeente 
Ik wil u het volgende even laten weten: 
Op vrijdag, 5 november, word ik weer geopereerd. 
Ik krijg dan een nieuwe knie. 
Hoop dat het dan een poosje stopt en dat ik in januari weer met alles mee kan doen. 
Een hartelijke groet, 
Marianne Bol. 
 

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. 
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De inhoud van de samenkomsten kan heel divers zijn; koffiedrinken, 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. 
 

Bloemengroet 
De bloemen gaan, met een hartelijke groet en hebben, dan van ons allen, naar Jan en Rita de Gelder. 
We wensen Jan veel sterkte met de revalidatie. 
Ze worden gebracht door Marian Zintel. 

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. 
 

(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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Kerstpakketten  
Zoals u wellicht weet is het al jaren traditie om, als gezamenlijke kerken van Hazerswoude-Dorp, in 
december een kerstpakketten actie te houden. 
Bedoeld voor mensen woonachtig in Hazerswoude en Benthuizen, die het financieel zwaar hebben, of op 
een andere wijze een moeilijke periode doormaken. We willen hen hiermee een steuntje in de rug geven. 
 
Elk jaar werden er lekkere producten meegenomen naar de kerk zodat wij gemiddeld 65 pakketten konden 
maken en uitdelen! 
Afgelopen jaar is door corona overgegaan naar sponsoring i.p.v. bonnetjes uitdelen in de kerk en dit was 
zo succesvol dat wij dit herhalen er zijn maar liefst 150 pakketten bezorgd! 
Juist in deze moeilijke periode willen wij deze mensen niet in de kou laten staan. Vandaar: 

SPONSOR EEN KERSTPAKKET 
En laat zien hoe wij als drie kerken in één dorp, samen onze medemens helpen!   
Een kerstpakket kost €40,00 
Elke bijdrage, groot of klein, is van harte welkom!  
U kunt het overmaken naar rekeningnummer t.n.v. DPGH Kerstpakkettenactie NL72INGB0008859771. Op 
verzoek en na vermelding van uw e-mailadres, ontvangt u nadien een factuur. Uw gift is aftrekbaar ANBI 
RSIN/Fiscaal nummer 824128114 
 

De Korenaar gaat de bloemetjes buiten zetten! 
Elke week gaan de bloemen uit de kerk naar een gemeentelid. Daarmee geven we aandacht aan die 
persoon, of dat gezin. Een reden hiervoor kan ziekte of tegenslag 
zijn. Ook kan het een jubileum, verjaardag of iets anders 
moois zijn. In alle gevallen is het een teken van aandacht vanuit 
de Korenaar voor een gemeentelid of een gezin. 
Door de werkgroep ‘nieuwe wegen’ is het idee opgevat om dit 
teken van aandacht ook in te zetten voor personen en gezinnen 
buiten onze kerkelijke gemeente. Hiermee geven we aan dat 
we kerk zijn voor iedereen. De kerkenraad heeft het idee 
overgenomen, en we willen dit graag oppakken. 
Als u in uw omgeving iemand kent die u met de bloemen uit 
de kerk wilt verrassen, dan horen we dat graag van u. Dit kan zijn 
uit blijdschap, of vanwege ziekte of andere tegenslag. 
Het maakt niet uit of deze persoon wel of geen lid is van onze 
kerk. 
Mocht u iemand weten, wilt u dat dan doorgeven aan Marian Zintel (telefoon 0172-588615, 
marian.hilbrand@ziggo.nl), die vanuit de diaconie de organisatie doet voor de bloemen. Hierbij lijkt het ons 
praktisch als u zelf, eventueel aangevuld met iemand anders uit de Korenaar, de bloemen gaat 
overhandigen. 
We rekenen op uw medewerking en zien uw aanvragen met belangstelling tegemoet. 
Als u vragen of opmerkingen heeft, dan kunt u terecht bij elk lid van de kerkenraad. 
Namens de kerkenraad, 
Christiaan Knibbe  
 
  


