
Pagina 1 van 6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 

Vandaag  
Vandaag gaat voor in de dienst ds. Carla Melgers. We herdenken in deze dienst onze overleden 
gemeenteleden van het afgelopen jaar. Organist is Jos Qualm en de koster zal zijn Cok Rademaker 
1e en 2e collecte: PKN/Pastoraat en Kerk.  Anne Kluvers zal bij de oppas zijn. 
De koffie wordt verzorgd door Willy Zintel en Rita van Dorp. 
 

Collecten 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 
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. 
 

Mededelingen: 
 Namens het Moderamen bericht over herstel en vervolgbehandeling ds. Carla Melgers. 

Er is na een preventieve darmoperatie toch een vervolgbehandeling nodig. Deze zal 3 maanden in 
beslag nemen. Dat betekent dat ds. Carla Melgers vanaf december weinig of geen werkzaamheden 
kan verrichten. We gaan op zoek naar passende invulling voor de diverse werkzaamheden. We wensen 
haar veel sterkte, moed, wijsheid en geduld om dit aan te gaan. En bidden haar Gods liefdevolle 
nabijheid toe bij alles wat er op haar afkomt.  

 

 Geliefde gemeente, 
Na een geslaagde operatie en een tot nu toe voorspoedig herstel, heb ik te horen gekregen dat er 
helaas nog een nabehandeling in de vorm van een chemokuur nodig is. Dat zal gebeuren vanaf medio 
december tot medio maart 2022. Het is afwachten wanneer ik welke werkzaamheden weer op kan 
pakken. Ook al zullen we elkaar de komende tijd waarschijnlijk minder ontmoeten, we weten ons 
verbonden in geloof, hoop en liefde. 
Graag geef ik u en jullie de zegen mee uit het dienstboek van de Abdij van Jona: 

Moge God, die erbij is als de zon opgaat en ondergaat 
en als je de zee oversteekt, 
onderweg je schreden richten. 
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Moge God, die je nabij is als je zit 
en als je staat, 
je met liefde omringen 
en je bij de hand leiden. 

Moge God, die je wegen kent 
en de plaatsen waar je uitrust 
bij je zijn in je taak op aarde 
het goede nieuws zijn dat je deelt 
en je op de eeuwige weg leiden. 

In verbondenheid, 
Carla Melgers 

  

 Lieve mensen, 
Op dit moment ben ik ziek thuis met burn-out klachten. Gevolg is dat ik naast mijn werk, ook mijn 
activiteiten in de kerk voorlopig neerleg. 
Mijn taken worden overgenomen door de andere leden van het moderamen, die ik hierbij wijsheid 
en zegen toe wens. 
Met vriendelijke groet, 
Christiaan Knibbe 

 

 In verband met de nieuwe coronamaatregelen  
vragen we u om een mondkapje te dragen bij het binnenkomen van de dienst. Wanneer u op 
uw plaats zit kunt u het afdoen. En na de dienst, als u blijft koffiedrinken, wordt u verzocht met 
mondkapje op naar de koffietafels te gaan en afstand van elkaar te houden. De koffie/thee 
wordt bezorgd en dan graag aan tafel zittend koffiedrinken.  Er zal na de dienst toegelicht 
worden wat de regels zijn. De geplande feestelijke dienst van 28 november kan om dezelfde 
redenen niet doorgaan.  

 
Volgende week zondag 28 november  

Gaat voor in de dienst ds. Carla Melgers. Organist is Herman Verbree en de koster zal Aad van Zanten 
zijn. Femke Langelaar past op. De 1e en 2e collecten zijn voor Diaconie en Onderhoudsfonds 

 
Cashen verkoop voor Burkina Faso 
Op de steen in de hal liggen vanaf vandaag zakjes cashewnoten gezout en ongezout uit Burkina Faso. 
Deze kunt u kopen voor 3 EURO per stuk. De opbrengst hiervan komt ten goede aan Kerk in Actie 
projecten in Burkina Faso.  
U kunt deze contant afrekenen in het kluisje dat erbij staat of overboeken op NL51RABO 0325908370 t.n.v. 
Missionaire Commissie. 
 
Hartelijk dank voor uw medewerking! 
De Missionaire Commissie. 

 
Bloemengroet 
De bloemen gaan, met een hartelijke groet van ons allen, naar Henk en Riekie Scheer. 
Aafke Knibbe wil graag de bloemen bij hen brengen namens de Korenaar, omdat zij zich al jaren inzetten 
voor de sobere maaltijd en sociaal betrokken zijn bij de Korenaar. Zij zijn verbindend bezig. 
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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 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. 

 
Kerstpakketten  
Ook dit jaar wordt door de drie kerken van Hazerswoude - Dorp de bekende Kerstpakkettenactie 
georganiseerd. De Kerstpakkettenactie is er om iedere inwoner van Hazerswoude - Dorp of Benthuizen (de 
andere plaatsen wordt door andere verzorgd!), waarvan iemand vindt dat hij of zij een steuntje in de rug 
verdient, een kerstpakket of kerstattentie te bezorgen 
Een opgave voor een kerstpakket kunt u doen voor een persoon, huishouden of gezin als zij het financieel 
niet zo breed en/of een zwaar jaar hebben gehad en het bekende steuntje in de rug wel kunnen gebruiken. 
Opgaven voor een kerstattentie kunt u doen indien u vindt dat het steuntje in de rug verdiend is het 
vanwege een zwaar jaar zonder dat er financiële zorgen zijn. Hier wordt dan geen pakket met 
levensmiddelen bezorgd maar een kerstattentie als blijk van medeleven. 
Wilt u de actie financieel ondersteunen? Maak dan uw gift dan over op NL72 INGB 0008859771 t.n.v. 
DPGH Kerstpakkettenactie. Uw gift is zeer welkom! 
Op verzoek en na vermelding van uw e-mailadres, ontvangt u nadien een factuur. Uw gift is aftrekbaar 
ANBI RSIN/Fiscaal nummer 824128114 
Wilt u iemand aanmelden voor kerstpakket of kerstattentie? Dit kan van 12 november t/m 3 december 
via meintevierstra@outlook.com, maar wacht niet te lang want op = op. Garantie dat elk opgegeven adres 
een pakket ontvangt kan de organisatie niet geven. 
 

Geen goedemorgenkoffie! 
In verband met het stijgen van het aantal coronabesmettingen is besloten om de koffiebijeenkomsten van 
onze 3 kerken op dinsdagmorgen, hoe jammer ook, voorlopig stop te zetten. Laten we hopen dat het snel 
weer mogelijk is!  

 
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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Advent bij de kindernevendienst 
Tijdens de Adventszondagen volgen we het programma van bijbelbasics. Tel je mee? 
Dat is het thema van het project. De bijbel vertelt dat iedereen waardevol is voor God. Het kerstverhaal 
maakt dat op een bijzondere manier duidelijk. Jezus zelf kwam naar de aarde als een klein en hulpeloos 
kind, onder arme omstandigheden.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zo liet God aan ons zien dat juist 
'kleine mensen', zonder macht en invloed, een 
speciale plek bij Hem hebben. In de weken van 
Advent en Kerst lezen we verschillende teksten uit 
het Oude en Nieuwe Testament over personen die 
in de ogen van anderen misschien niet veel 
voorstelden maar die van God een belangrijke taak 
of bijzondere rol hebben gekregen. 
(bron www.bijbelbasics.nl). 
 
 
28 kinderen in de gemeente hebben een 
adventsposter en een boekje thuisgekregen met 
hetzelfde thema.  
Elke zondag gaat er een luikje open, is er een verhaal te lezen en voor elke dag een knutsel-, teken- of 
puzzelopdracht om te maken.  
We kijken uit naar een mooie Adventstijd met de kinderen! 
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Liturgie Zondag 21 november 

 
 Zingen Lied voor de dienst 695  

Cantorij zingt: Kom met het licht van uw vertrouwen. (2x) 
Stilte 
Gedicht: 

Als jouw naam klinkt 
zie ik even 
hoe je liep en wat je zei, 
wat er altijd is gebleven 
van jouw leven diep in mij. 
Als jouw naam klinkt 
stroomt er water 
uit mijn ogen, door mijn ziel. 
Onze dromen, plan voor later, 
tijd die in het water viel. 
Nu jouw naam klinkt 
komt tot leven 
hoe je mij hebt meegemaakt, 
mee geschapen, weggegeven, 
mijn bestaan hebt aangeraakt. 
Nu jouw naam klinkt 
wacht ik onder 
onze levens eens een hand, 
ook al voelt nu alles zonder, 
God brengt ons weer in verband. 
 (Michiel de Zeeuw) 

Zingen Lied 952 
Bemoediging en groet 
Klein Gloria 
Uitleg bloemschikking 
Kyriegebed met afwisselend lied 256 Cantorij 
Zingen Lied 275: 1,3 en 5 
Gebed bij de opening van de schriften 
Moment met de kinderen  Lied 781: 3 en4 
 Met piano begeleiding 
Lezing 2 Koningen 2 vers 1-18 (door lector) 
Zingen Lied 356: 1 en 6  
Cantorij / met piano                   

Lezing    Hebreeën 11 vers 8-16 
Voorbeeldig geloof 
Cantorij 
1.Door de wereld gaat een woord 
Verkondiging 
Zingen 802: 6 
Cantorij 
6.Door de wereld gaat een woord 
Allen 
Here God wij zijn vervreemden 
Kinderen komen terug uit de kindernevendienst 
Lezen Gedicht: 
Het is een gedeelte van een gedicht van Kris Gelande. 
 

Waar zijn ze heen, al die geliefden? 
Zwijgzaam geworden en onzichtbaar. 
Maar voor wie liefheeft 
Niet afwezig. 
Zij wonen om ons heen. 
In al wat uit het licht ontstaat 
maar onaantastbaar is. 

In dageraad en avondschemer. 
In warmte en in woorden 
die we nooit vergeten. 
In schoonheid die ons optilt. 
Soms in een onnoembaar weten. 
En in de stilte van een God 
die zegt: ‘Ik zal er zijn.’ 
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Cantorij zingt: Hun leven is vaak lang voorbij                    Sytze de Vries 
 

1.Hun leven is vaak lang voorbij 
Toch bijven zij voor ons bestaan, 
Gods eigen eregalerij; 
Wij gaan, waar zij zijn voorgegaan. 
Zij hebben in Gods weg geloofd; 
Ging Christus zelf niet voor hen uit? 
Al werd hun licht hier ook gedoofd, 
bij God schijnt het voortaan voluit. 
 

10.Maak hen tot gids op onze weg, 
tot licht dat schijnt bij ons gebed. 
Zij mogen rusten van hun werk. 
Door ons wordt dat nu voortgezet. 
Lat hun geloof, die bron van hoop, 
Hun liefde ons voor ogen staan. 
Dat wij, hoe ook ons leven loopt 
In Christus’ voetspoor kunnen gaan. 
De namen worden gelezen. 

 
                                                        Datum van overlijden 
Jan Piet Kastelein         19 - 2      2021          85 jaar 
Maartje Jannie Hassefras                  16 - 3      2021          84 jaar 
Willem Rademaker                 18 - 4      2021          73 jaar 
Martina Johanna v.d. Sluis-Staal              5 - 6      2021          92 jaar 
Nicolaas de Gelder                     16 - 6      2021          90 jaar 
Dinant de Gelder                23 - 6      2021          71 jaar 
Neeltje Maria Cornelia de Jong             5 - 7      2021          74 jaar 
Philippus de Gelder                             1 - 9      2021          87 jaar 
Abraham Paulus Bram Voets                         17 -10    2021          87 jaar 
Bastiaantje Bos                                      30 -10    2021          78 jaar 
 
Cantorij zingt tussen het opnoemen van de namen en tijdens het aansteken van de kaars: 
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.         Iona bundel 
Wij gedenken ook anderen, van wie de namen niet genoemd zijn.  Mensen uit de kring van familie en 
vrienden, mensen van dichtbij en ver weg. Er is nu gelegenheid om voor hen een licht te ontsteken. 
Muziek: Pie Jesu, In Paradisum                                  G. Faure 
Zingen: Lied 91a 
Dankzegging en voorbeden 
Gaven 
Muziek organist. 
Zingen Slotlied Lied 793: 2 en 3
Zegen en groet 
Bij het verlaten van de kerk zingt de cantorij:  
 
God zal met je meegaan als licht in je ogen 
als lamp voor de voet, als hand op je hoofd  
en arm om je schouder  
als baken bij ontij en verte die wenkt 
als groet op je lippen en hoop in je hart 
als stem die je uitdaagt en woord dat je voorgaat. 
 
 


