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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 
 

 
Vandaag  
 gaat voor in de dienst ds. Joost Sijl uit Leusden. Organist is Jos 
Qualm en Alfred Hoogendoorn zal koster zijn. Daisy 
Hoogendoorn is bij de oppas. 
De koffie wordt vandaag verzorgd door Gré van der Haven en 
Mieke den Haan. 

LET OP: De dienst begint om 10.00 uur! 

 
Collecten 7 november 
1e inzameling van uw gaven is voor Ger 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? 
 

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 14 november gaat voor ds. Muriëlle van Diepen uit Gouda.  

Organist: Herman Verbree, Koster: Ed de Jong. 
1e en 2e collecte: Plaatselijk missionair werk en Diaconie. Sharon Kastelein is bij de oppas. 
De koffie wordt verzorgd door Martha Rademaker en Marjan Zintel.  
  

 
 
 

 

Protestantse Gemeente Hazerswoude 

7 november 2021 

Volgnummer 1505 

GEMEENTEBRIEF 

Liturgie  
“Zacheus”    (zondag na 
Allerheiligen/Allerzielen) 

Voorganger:  Ds. J.J.Sijl, Amersfoort 
VOORBEREIDING 
Lied voor de dienst 801 : 1, 3, 4 en  
Begroeting 
Stil moment 
Intochtslied 98: 1 en 2 
Votum en groet 
Klein Gloria 
Kyriegebed 
Glorialied 302: 1 en 3 
DE DIENST VAN HET WOORD 
Gebed bij de opening van de Schriften 
KINDERLIED en naar KND 
Lezing door lector Lucas 19:1-10  
Lied Lied: 840  
Verkondiging  
Lied: 864: 1,2 
Kinderen komen terug 
Gebeden 
Inzameling en orgelspel 
Slotlied Lied 726: 1,4 en 5 
Zegen Amen gezongen  
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Uit de gemeente: 

 Ons gemeentelid Sjaan Bos, is zaterdag 30 oktober overleden. Ze heeft een lange, moeilijke tijd 
achter zich waar ze op een bewonderenswaardige manier mee om is gegaan. We wensen haar 
man, kinderen en kleinkinderen alle kracht en Gods liefdevolle steun toe in deze moeilijke tijd en 
in de toekomst die voor hen ligt. De dankdienst voor haar leven heeft plaatsgevonden op 
zaterdag 6 november in de Korenaar. 

 
 Frank en Jeanet Helmus hebben verdrietig nieuws gekregen. Frank heeft de diagnose 

uitgezaaide slokdarmkanker stadium 4 gekregen, waardoor er helaas geen behandeling meer 
mogelijk is. Wij bidden om Gods liefdevolle nabijheid voor Frank en Jeanet en hun kinderen 
Ferdi met Maaike, Niels met Marijke, Victor met Lisanne en hun kleinkinderen Olaf, Esmee, 
Marit, Fiene en Jolie 

 

Bloemengroet 
De bloemen gaan, met een hartelijke groet van ons allen en de hartelijke felicitaties voor hun 55-jarig 
huwelijk naar Jan en Tiny Jongenotter. Ze worden gebracht door Anneke de Jong. 

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 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 

 
Goede Morgen koffie, 
Iedere dinsdagochtend van 10 tot 11.30uur bent u welkom voor koffie en een gezellig praatje of goed 
gesprek.  
9 nov.in de Regenboog 
16 nov.in de Korenaar 
23 nov.in het Parochiecentrum 
30 nov.in de Korenaar. 
Contactpersoon Rita de Gelder. 
 
 

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 
 

 
 
 



 
 
 

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.  
Heb je de poster nog niet en wil je er ook 1 ontvangen? (Ook leuk voor de kleinkinderen!) Laat het weten 
aan Lydia of bestel zelf bij: https://shop.bijbelgenootschap.nl/product/tel-je-mee-bijbel-basics-advent-20121 
We kijken uit naar een mooie Adventstijd met de kinderen! 
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