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Van de predikant: Meditatie n.a.v. Job 14: 1-3 
 
Afscheid nemen doet pijn, de pijn van gemis, van rouw. Je 
staat stil bij vragen die ertoe doen. Vragen die we terugvinden 
ook in dat prachtboek van Job.  
 
Zo’n 2500 jaar geleden leefde er een mens, hoe zijn naam 
precies was zullen we nooit weten. Hij was een gevoelig man, 
de schrijver van Job, die goed om zich heen keek, oog had 
voor het leven: hij zag goede mensen om zich heen ziek 
worden en sterven. Terwijl het mensen die opgingen in 
zichzelf goed ging. En hij vroeg zich af: waarom? 
Hij luisterde naar wat er om hem heen, door wijze geleerden, 
maar ook door de mensen van de straat, zoal gezegd werd om 
die grilligheid van het leven te verklaren. Vrome, spitsvondige 
pogingen vond hij het en hij was daar al even ontevreden over 
als wij dat vandaag zijn.   
 
Omdat hij iemand was met grote literaire en intellectuele 
gaven pakte hij zijn pen op en schreef een lang filosofisch 
gedicht. Het krachtigste verhaal over de meest prangende 
vraag van alle mensen: Waarom? Waarom treft het kwaad 
goede mensen?  Dat is de vraag waar het in het boek Job om 
draait.  
 
Met Job ga je de diepte in. Alle vragen die bij ons op kunnen komen als het leven niet meer vanzelf spreekt, 
stelt hij. Als een bloem zijn we, kort onze dagen, doordrenkt van onrust, vol van vragen. Waarom al die pijn, 
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al dat lijden van mensen? We zijn vluchtig als een schaduw en toch gezien door God? Wat betekent dat? Wie 
zijn wij in de ogen van God? Wie is God? En waar heen gaat onze geest, onze ziel als wij sterven?  
 
Herkenbare vragen. In al zijn kwetsbaarheid legt hij het leven open. Zijn leven, dat volledig overhoopgehaald 
was. Zijn bedrijf is kapot. Zijn vee, zijn knechten gestorven. Zijn tien kinderen dood. Z’n vrienden zwijgen om 
alles wat er is gebeurd. Het was te veel. Het was niet te doen. En zijn vrouw de enige met wie hij het verdriet 
om zijn kinderen zou kunnen delen, is hij onderweg ook nog kwijtgeraakt. ‘Laat hem toch los, die God van 
jou en sterf...’ had zij, net zo diep getroffen door al die verliezen, tegen hem gezegd.  
 
‘Het leven komt zoals het komt... daar moet je proberen vrede mee te vinden’, zoiets had Job geantwoord. 
Niet altijd lukt het om samen rouw te dragen. Het gebeurt dat mensen elkaar verliezen in rouw. In alles wat 
hun leven overhoopgehaald heeft, dat je elkaar ook nog kwijtraakt.  
 
Pas veel later, komt hij fel in opstand. ‘Het klopt niet’, roept hij. ‘Dit heb ik niet verdiend. God waarom? 
Ondanks alles blijft Job in gesprek met God. En, in zijn woede, in zijn verdriet valt zijn oog op een boom. En 
het is alsof hij denkt: Ik ben die omgehakte boom...nee nog minder...een romp ben ik. Afgekapt, stilgelegd. 
Mn leven overhoop. Hier ben ik God, Job. Voor een boom is er nog hoop, hij heeft maar een paar druppels 
water nodig om hij loopt weer uit. Maar voor mij?  
 
Job is geen boom, maar hij doet wel iets waar een boom ook goed in is: leven in het hier en nu met wat zich 
aandient. Het ondergaan: een bries, een storm. En dat doet Job ook: hij blijft op zijn plek, waar het stormt, 
waar het gat geslagen is, waar het zeer doet. Waar de pijn het gemis voelbaar is. Waar het verdriet, de woede 
eruit komt. Hij laat het er zijn. Z’n tranen zullen hun vrije loop krijgen. Hier is en hij en verder is hij nergens.   
 
Ontroerend vind ik het, dat God hem vele hoofstukken later, gelijk geeft. Jouw woede klopt Job, lezen we. 
Het is waar, het leven kan onrechtvaardig zijn. En soms is er in een mensenleven te veel verdriet om te 
verdragen. Waarom? Ik weet het ook niet. God komt niet met antwoorden. Wat God wel doet, is andere 
vragen stellen: vragen die Job gevoelig maken voor het geheim van het leven. Zo van Job....waar was jij toen 
de aarde ontstond? En Job kun jij het geheim van de maan doorgronden? En de sterren volgen? Weet jij waar 
de druppels van de zee bewaard blijven? De tranen van mensen? Job wordt er stil van....  
 
Misschien, stel ik me dan zo voor, dat die boom hem toch wat troost bood. Voor een boom is er nog hoop...en 
voor een mens? Wij zijn geen bomen, maar toch. Ik hou van het beeld. Mensen en bomen hebben wat van 
elkaar. Omgehakt of niet, zij kan met een paar druppeltjes water weer uitlopen, opbloeien.  
 
Ik denk aan al die keren dat we in de Korenaar afscheid namen van een dierbare. Aan de gesprekken die er 
waren met nabestaanden, familie/ vrienden om het afscheid voor te bereiden...Aan het verdriet dat er 
gedeeld is, soms sloeg de dood hard in...en was er dat gevoel van: dit klopt van geen kant. Maar te midden 
van dat alles was er vaak ook lichtheid, humor, een glimlach, kracht. Overgave. Groeide er acceptatie met 
wat er was geweest. Ontstond er een nabijheid die je eerder niet zo had ervaren, aanwezig, als een boom in 
de storm. Mensen die de wacht houden bij jou. Die maken dat je niet in eenzaamheid achterblijft met je 
gemis, die Gods liefde en trouw voelbaar maken. 
 
Tijdens de dienst op de laatste zondag van het kerkelijk jaar zullen we onze dierbare overledenen gedenken. 
We ontsteken kaarsen aan de Paaskaars en zeggen hier zijn wij, met onze rouw, ons gemis, met onze hoop 
en wanhoop. We noemen de namen van onze dierbaren in het vertrouwen dat zij en wij in de ruimte van 
God zijn, dat het goede van hun leven ons tot zegen mag zijn. En we roepen in die lichtkring van God: druppel 
bij ons naar binnen, breek in ons door, wees hier aanwezig. Wees er, in ons als bron van hoop, van liefde 
voor het leven, sterker dan de dood.  
 
Ds Carla Melgers 
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In memoriam Abraham Paulus Voets (Bram) 
 
(verwoord door zijn kinderen) 
 
Op 23 augustus 1934 werd Abraham Paulus Voets, Abram, later Bram, geboren in Hazerswoude. Zijn jeugd 
werd getekend door de oorlogsjaren en de wederopbouw van Nederland. Na de lagere school ging hij naar 
de HBS in Alphen aan de Rijn. Begin 1954 – Bram was toen pas 19 jaar - overleed zijn vader Simon en werd 
hij plotsklaps verantwoordelijk voor het loondorsbedrijf Voets. 
 
Op 17 maart 1960 trouwde hij met een meisje uit het dorp: Tineke Windhorst. Samen starten ze een nieuw 
leven in Bleiswijk. Vier kinderen werden er geboren, Simon, Caroline, Jeanette en Chris. Toen begin jaren 
negentig de kinderen het huis uit waren, besloten ze samen terug te keren naar hun beider geboortedorp 
Hazerswoude.  
 
Naast het werk was Bram graag actief voor de kerk. Eerst in Bleiswijk en later hier in deze kerk. En dat deed 
hij altijd met volle overgave, iets wat hij ook verwachtte van anderen. 
Het geloof was belangrijk voor Bram. Het gaf hem troost na het overlijden van zijn vrouw Tineke, maar ook 
blijdschap en inspiratie. Hier in De Korenaar voelde hij zich thuis.  
 
Hij vertelde mij eens dat hij zich aangesproken voelde door het Bijbelverhaal over de man die 38 jaar lang 
ziek was: de man hield vol omdat hij in God geloofde. Zo voelt Bram dat ook. Het geloof was voor hem een 
steun in de rug. Ik sprak nooit zo over geloof, zei hij, daarin voel ik mij tekortgeschoten, maar nu benoem ik 
in gebed alles waarvoor ik dankbaar ben en ik benoem waar ik tegenop zie. (Carla Melgers) 
 
Toen de gezondheid van Tineke achteruitging, nam hij de verzorging lange tijd op zich. Hij deed alles 
liefdevol, zonder te klagen. Zolang het kon nam hij Tineke ook mee naar de kerk. Hij wilde zo graag dat ze 
er nog bij hoorde.  
 
Bram bleef ook na het overlijden van Tineke actief. Hij hield interesse en aandacht voor de mensen om hem 
heen. Dat heeft hij tot de allerlaatste dag gedaan. Zijn overlijden kwam voor iedereen die hem kende als 
een grote schok. 
 
Toch is er vooral reden tot dankbaarheid. Bram heeft de respectabele leeftijd van 87 jaar bereikt en geen 
lang ziekbed of ander lijden gehad. Hoewel hij hield van het leven, hoopte hij dat er hierna meer zou zijn. 
Hij koos dan ook zelf de woorden uit het lied ‘Ga met God’ als tekst voor de rouwkaart: 
Tot wij weer elkaar ontmoeten, 
In Zijn naam elkaar begroeten. 
 
Wij bidden om Gods liefdevolle nabijheid voor zijn kinderen en kleinkinderen in hun gemis van hun 
dierbare vader en opa. 
 
 

“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). 
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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; 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 contactpersonen 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 gemeenteleden kunnen natuurlijk, parallel aan dit 
nieuwe initiatief, blijven bestaan. 
 
Namens de kerkenraad 
Christiaan Knibbe 
 
 

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 
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Kerkdienstenrooster 
 
7 november 2021 10.00 uur o.l.v. ds. Joost Sijl uit Leusden. 
Organist: Piet Boon 
Koster: Alfred Hoogendoorn 
1e en 2e collecte: KIA/Najaarszendingsweek en Onderhoudsfonds  
 
14 november 2021 10.00 uur o.l.v. ds. Murielle van Diepen uit Gouda 
Organist: Herman Verbree 
Koster: Ed de Jong 
1e en 2e collecte: Plaatselijk missionair werk en Diaconie   
 
21 november 2021 10.00 uur o.l.v. ds. Carla Melgers. Gedachteniszondag 
Organist: Jos Qualm 
Koster: Cok Rademaker 
1e en 2e collecte: PKN/Pastoraat en Kerk 
 
28 november 2021 10.00 uur o.l.v. ds. Carla Melgers. Feestelijke gezinsdienst 
Organist: Piet Boon 
Koster: Hilbrand Zintel 
1e en 2e collecte: Diaconie en Onderhoudsfonds. 
 
 

Collectedoelen 
 

7 november 
1e inzameling van uw gaven is voor voor Kerk in Actie, najaarszendingsweek Guatemala 
Vandaag collecteren we voor het werk van Kerk in Actie in Guatemala. Dit land heeft een gewelddadige 
geschiedenis. Officieel eindigde de burgeroorlog in 1996, maar voor vrouwen is er weinig veranderd, omdat 
er nog steeds veel geweld is. Ze voelen zich minderwaardig. Ik heb een Bijbel meegenomen. (Bijbel laten 
zien) Daar staan veel inspirerende verhalen in over sterke mannen, maar ook verhalen over sterke 
vrouwen. In Guatemala lezen ze samen Bijbelverhalen over sterke vrouwen en over vrouwen die onrecht 
aangedaan wordt. Zo gaan ze het gesprek aan over hun eigen levens en over de bevrijdende kracht van het 
Evangelie. Dat versterkt vrouwen en meisjes van binnenuit. Ze durven hun stem te laten horen in hun 
gezin, in hun kerk, in hun samenleving. Allemaal stappen die helpen om het onrecht en geweld tegen 
vrouwen te stoppen. We bevelen deze collecte van harte bij u aan 
 
2e inzameling van uw gaven is voor het onderhoudsfonds 
Een kerkgemeente moet onderhouden worden, dat geldt zeker voor de gebouwen.  Helpt u mee? 
 
14 november  
1e inzameling van uw gaven is voor Plaatselijk missionair werk 
De vakantie bijbel week, de paasbroodjes actie, een kraam op de jaarmarkt, filmhuis, de kerstpakketten 
actie, verschillende gespreksgroepen en nog veel meer. Helpt u mee de plaatselijke missionaire activiteiten 
mogelijk te maken en te houden? 
 
2e inzameling van uw gaven is voor de eigen diaconie 
 
21 november 
1e inzameling van uw gaven is voor PKN, pastoraat 
Een luisterend oor, een vriendelijk woord, een arm om de schouder. Oog hebben voor mensen binnen en 
buiten de kerk is een belangrijk onderdeel van gemeente zijn. De Protestantse Kerk in Nederland stimuleert 
gemeenten in hun pastorale taak, onder andere door het steunen van gedachtenismomenten waarbij de 
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kerk ruimte biedt aan alle wijk- of dorpsbewoners die in het afgelopen jaar te maken hebben gehad met 
verlies en rouw. De kerk als vindplaats van geloof, hoop en liefde ten voeten uit. 
 
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. 
 
28 november,  
1e inzameling van uw gaven is voor Actie schoenendoos 
Ook dit jaar wordt er weer druk gewerkt aan actie schoenendoos. Vele 
schoenendozen worden/zijn versierd en gevuld met schoolspullen, 
toiletartikelen en speelgoed voor leeftijdsgenootjes in 
ontwikkelingslanden. Zo wordt een simpele schoenendoos een prachtig 
cadeau! Voor de opslag, het transport en het foldermateriaal is €6 per doos nodig. Wilt u weer helpen 
om heel veel kinderen blij te maken met zo’n onvergetelijk cadeau? 
 
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 september 2021 
 
Kerk:   05/09 € 254,83 
   19/09 € 254,81 
   
Onderhoudsfonds: 12/09 € 254,81 
   26/09 € 254,81 
  
Diaconie:  12/09 € 254,81 
   19/09 € 254,81  
 
Kerk in Actie/PKN 
Werelddiaconaat: 05/09 € 254,81 
Vredesweek  26/09 € 254,81 
 
 

Ontvangen giften Diaconie 
 
In augustus is er een collecte gehouden voor noodhulp in Haïti na de aardbeving van 14 augustus. De diaconie 
ontving een gift van € 250,00 voor dit doel. Met de opbrengst van de collecte kon in totaal € 533,32 worden 
overgemaakt. 
 
In september ontvingen we een gift van € 50,00 voor de collecte voor de voedselbank Alphen en omstreken. 
 
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. 
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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! 
 
Uw en jouw diaconie      
 
 

Huis aan huiscollecte voor vluchtelingenkinderen in Griekenland 
 
Vorig jaar hebben wij voor het eerst meegedaan aan de collecte en mede dankzij uw hulp kon Kerk in Actie 
veel hulp bieden: In vier grote opvangcentra in Athene kregen minderjarige alleenreizende vluchtelingen 
zorg, onderwijs en medische hulp. In 2021 komen daar nog 2 nieuwe opvangcentra voor minderjarigen in 
Athene bij.  
 

• 2000 hygiënepakketten voor vluchtelingen in opvangkampen 
• 5000 mensen werden na aankomst op Lesbos geholpen met administratieve zaken 
• 6000 voedselpakketten voor vluchtelingengezinnen op het Griekse vasteland 
• 7500 maaltijden voor vluchtelingen en dakloze Grieken 
• 154 kinderen op Lesbos volgden lessen 

 
Ook dit jaar - van 22 t/m 27 november - komen wij weer langs! 
 
 

Alternatief collecteren loopt 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 november 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! Niet bij de boekhouder of 
diaconie in de brievenbus doen.  
 
Vriendelijk dank voor uw medewerking. 
Uw diaconie 
 
 

Sponsor een kerstpakket! 
 
Zoals u wellicht weet is het al jaren traditie om, als 
gezamenlijke kerken van Hazerswoude-Dorp, in 
december een kerstpakkettenactie 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! 
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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 vorig jaar 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 
 
 

Kerkelijke stand 
 
Overleden:  
Op 17 oktober 2021 de heer A.P. Voets,  in de leeftijd van 87 jaar. 
 
Vertrokken naar andere gemeente:   
Mevr. J. Nijboer naar Protestantse gemeente te Bennebroek. 
 
Bron: Kerkelijk bureau 
 
 

Jarigen: 80+ 
 
2 november  
Mevr. A.S. Slappendel,   85 jaar 
 
7 november 
Mevr. N. van der Jagt - van Driel  91 jaar 
 
10 november 
Mevr. I. van Elburg - van Vliet  87 jaar 
 
16 november 
Dhr. D. van Vliet     88 jaar 
 
21 november 
Dhr. J.D. Kraaij      82 jaar 
 
27 november 
Dhr. K. Hoogendoorn    80 jaar 
Mevr. N. Windemuller – Greving  80 jaar 
 
29 november 
Dhr. G. Hassefras    89 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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Jarigen: 4 jaar 
 
13 november 
Cato Pels, Tuinstraat 18, 2391BV 
 
Bron: Kerkelijk bureau 
 
 

Gebed 
 
Dag allemaal, 
Omdat we met velen aan het nadenken zijn over “Nieuwe Wegen” wil ik u het volgende gebed graag toe 
sturen. Het komt uit de bundel van Kris Gelaude. 
 

Doe Uw aanschijn 
over ons lichten, God. 

Wees niet een verre, vreemde. 
Kom in ons midden. 

Beadem ons. 
Spreek Uw helder woord 

en raak ons aan. 
 

Opdat wij nieuw worden 
mensen met kracht en gratie. 

Opdat wij licht doorlaten 
en het licht in anderen erkennen. 

Opdat wij zonder vrees 
in een traditie durven staan, 

die niet star, onwrikbaar, 
maar in U verankerd, 

zoekend, tastend, 
zich aan keuzen waagt. 

Die ballast afwerpt 
en durft vertrouwen 

in het ongeziene, 
dat aan het kiemen gaat. 

 
Met vriendelijke groet, 
Marianne Bol. 
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Sirkelslag 
 

 
 
Voor kids 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. 
 
 

Gedicht 
 

In goede machten 
liefderijk geborgen 

verwachten wij getroost 
wat komen mag. 

God is met ons des avonds 
en des morgens, 

is zeker met ons elke 
nieuwe dag. 

 
Geschreven door Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) 

Lied 511:7 
 

Ingebracht door Meinte Vierstra 
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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 een kerkenraadslid of 
wijkmedewerker.  
 
 

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 decembernummer inleveren tot 25 november 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 

maandag 1 november 
Allerheiligen  
Psalm 33 

Juich voor God 

dinsdag 2 november Spreuken 15:1-18 Zelfbeheersing 

woensdag 3 november 
Dankdag  
Spreuken 15:19-33 

Bij wijze van Spreuken 

donderdag 4 november Jesaja 32:9-20 Wachten op de geest van boven 
vrijdag 5 november Jesaja 33:1-12 Onheil en genade 
zaterdag 6 november Jesaja 33:13-24 Bevrijdingsdag 
zondag 7 november Johannes 10:1-10 Herkenbare stem 
maandag 8 november Johannes 10:11-21 De goede herder 
dinsdag 9 november Psalm 65 Lofprijzing 
woensdag 10 november Marcus 11:27-33 Vragen zonder antwoorden 
donderdag 11 november Marcus 12:1-12 Gelijkenis begrepen 
vrijdag 12 november Marcus 12:13-27 Ieder het zijne 
zaterdag 13 november Marcus 12:28-37 Dicht bij Gods nieuwe wereld 
zondag 14 november Marcus 12:38–13:2 Rijk en arm 
maandag 15 november Genesis 18:1-15 Sara lacht 
dinsdag 16 november Genesis 18:16-33 Getalscriteria 
woensdag 17 november Genesis 19:1-14 Gast(on)vrijheid 
donderdag 18 november Genesis 19:15-29 God redt de rechtvaardigen 
vrijdag 19 november Genesis 19:30-38 Incest 
zaterdag 20 november Johannes 10:22-30 Cruciale vraag 
zondag 21 november Johannes 10:31-42 Kei-hard 
maandag 22 november Marcus 13:3-13 Weeën 
dinsdag 23 november Marcus 13:14-23 Wees gewaarschuwd 
woensdag 24 november Marcus 13:24-37 Wees waakzaam 
donderdag 25 november Sefanja 1:1-13 Grote schoonmaak 
vrijdag 26 november Sefanja 1:14–2:3 Neem God serieus 
zaterdag 27 november Sefanja 2:4-15 Hoop voor Gods volk 

zondag 28 november 
Advent  
Lucas 1:1-25 

Priesterzegen 

maandag 29 november Lucas 1:26-38 In gezegende omstandigheden 
dinsdag 30 november Lucas 1:39-56 Magnificat 
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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.  
 
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  
 


