
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. Piet Boon is 
organist en de koster Aad van Zanten.  
Femke Langelaar past op.  
 
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? 
 

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. 

 

Protestantse Gemeente Hazerswoude 

28 november 2021 

Volgnummer 1508 

GEMEENTEBRIEF 

Liturgie 
Zondag 28 november 2021; 

1e van de Advent 
Lied voor de dienst 221 
Stil gebed 
De eerste adventskaars wordt 
ontstoken door Pyke en Jacey 
Kaarsengedichtje 
De gemeente gaat staan 
Introituslied 139B: 1 
Bemoediging en groet 
Kyriegebed (afgewisseld met lied 
458a)                                                                                                        
Samenzang lied 158a:1 
Zondagsgebed 
Adventsproject Tel je mee? Door 
de kindernevendienstleiding. 
Filmpje. 
Projectlied. 
Kinderen naar de kindernevendienst.  
Schriftlezing Lukas 2: 1-5 
Samenzang 463: 1, 2 en 3 
Samenzang lied 934  
Verkondiging 
Lied 837door Britta Maria 
Kinderen komen terug uit de 
nevendienst 
Dienst van de gebeden 
Inzameling van de gaven 
Slotlied 444: 1 en 2 
Uitzending en zegen 
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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 
  
 

 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 5 december  
gaat voor in de dienst ds. Jan Compagner  Organist: Herman Verbree, koster is dan Hilbrand Zintel. 
1e en 2e collecte: Diaconie en Onderhoudsfonds. Lily Hoogendoorn is bij de oppas. 

 
Bloemengroet 
De bloemen gaan, met een hartelijke groet van ons allen, naar mevrouw W. Slappendel. 
Ze worden gebracht door Eline Wessels. 
 

Engeltjes enI Ilex takken verkoop voor Burkina Faso 
Op de steen  naast de cashewnoten staan nu ook engeltjes en bosjes Ilex takken. De engeltjes zijn 
gemaakt uit de oude liedboeken van onze kerk en kosten 1 euro per stuk en komt ten goede aan Kerk in 
Actie projecten in Burkina Faso.   
Ook de opbrengst van de Ilex takken gaan naar de projecten in Burkina Faso. Deze kosten 5 euro.  
U kunt contant afrekenen in het kluisje dat op de steen staat of overboeken op NL51 RABO0325908370 
t.n.v. Missionaire Commissie 
Het is verrassend hoeveel nootjes we al hebben verkocht en willen u daar hartelijk voor bedanken 
De Missionaire Commissie 
 

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!  

Weer nieuwe corona regels!  
En er komen al weer nieuwe aan dus hou de website in de gaten!!   Hoe nu verder?  Er is veel 
discussie over de QR-code als toegang voor horeca en theaters. Deze QR-code willen wij niet, maar die 
hoeven wij ook (nog) niet te hanteren in de kerk. Iedereen is welkom!! 
Daarom graag even uw aandacht voor het volgende; Maar daardoor moeten wij nog wel mondkapje op 
terwijl u zich verplaatst!  En afstand houden in de kerk. 
Met ingang van zondag staat er nog 1 rood hesje u op te wachten om eventueel assistentie te verlenen. 
Wilt u de banken waar geen gele stickers op zitten, en waarop het bordje met gereserveerd staat, vrij 
houden. 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 is 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 nog kan. 
Het rode hesjes team. 

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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