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Coronaregels 

 
Weer nieuwe corona regels! En er komen alweer 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; 
We moeten nog wel een 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, 
vrijhouden. 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. 
Hiermee 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 
 
 
 
 

 

Kerkklanken Maandblad Protestantse Gemeente 
Hazerswoude 

31e jaargang - nummer 11 – december 2021 
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Kerkdienstenrooster 
 
De diensten zoals hieronder vermeld zijn onder voorbehoud. 
 
5 december 2021 10.00 uur o.l.v. ds. Jan Compagner, Woerden  
Organist: Herman Verbree 
Koster: Aad van Zanten 
1e en 2e collecte: Kerk en Diaconie  
 
12 december 2021 10.00 uur o.l.v. ds. nog niet bekend. 
Organist: Jos Qualm 
Koster: Alfred Hoogendoorn 
1e en 2e collecte: KIA/Diaconaat   
 
19 december 2021 10.00 uur o.l.v. ds. Marit Eikelenboom 
Organist: Piet Boon 
Koster: Ed de Jong 
1e en 2e collecte: Diaconie en Kerk 
 
24 december 2021  

• 18.30 uur Kinderkerstfeest o.l.v. ds. nog niet bekend. 
Koster: Cok Rademaker 
Collecten: nog niet bekend 

• 21.30 Kerstnachtdienst o.l.v. ds. nog niet bekend. 
Koster: Hilbrand Zintel 

 
25 december 2021 10.00 uur o.l.v. ds. nog niet bekend 
Organist: Jos Qualm 
Koster: Aad van Zanten 
1e en 2e collecte: KIA/Kinderen in de knel en Onderhoudsfonds 
 
26 december 2021 10.00 uur Geen dienst 
 
31 december 2021 tijdstip nog niet bekend, gezamenlijke dienst met de Katholieke Kerk in  
de H.H. Engelbewaarderskerk Hazerswoude-Dorp. 
 
 

In memoriam Flip de Gelder 
 
Tot onze spijt is het “In Memoriam” van Flip de Gelder door een misverstand niet in het vorige nummer van 
Kerkklanken geplaatst. Hierbij maken we onze excuses aan de familie en hebben het in dit 
novembernummer alsnog laten zetten. 
 
De 5 dochters hebben samen met Atie 7 kaarsen ontstoken aan het begin van de dankdienst en daarbij de 
kern van zijn leven in 7 woorden vertaald. Een gedeelte uit deze woorden:  
  
POLDERKIND 
Het opgroeien in de polder waarin hij ruimte en veiligheid ervaarde was bepalend voor wie papa was. 
Kwetsbaar, gevoelig en snel geëmotioneerd. Vasthoudend aan de waarden van vroeger, maar met een 
open blik ook ruimte voor wat anders werd. Starend naar de wolken, had hij zijn eigen dromen en 
gedachten. Hij vertelde ons vaak hoe hij dan samen met zijn moeder daarin de aartsvaders zag. Zijn vader 
en moeder, zijn jeugd, ervaringen in de oorlogstijd kwamen altijd in zijn verhalen terug. Hij bleef Flip van 
Cor van de ‘machien.’  
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LIEFDE EN TROUW 
Vanaf hun gezamenlijk begin was voor papa het belangrijkste voor mama het thuis te zijn dat zij door het 
vroeg verlies van haar ouders miste. In een harmonieus samenzijn waren ze op elkaar gericht en ingespeeld 
  
GELOOF 
Papa was een gelovig man die zijn vertrouwen stelde op God. 
Hij overdacht zijn geloof, hij leefde ernaar maar sprak er weinig over. 
Papa gaf uitdrukking aan zijn spiritualiteit door alledaagse gebeurtenissen die hem raakten vast te leggen in 
kleine dagboekjes die aan het eind van zijn leven onverwacht tevoorschijn kwamen. 
Hij overleed plotseling: tijd voor afscheid nemen was er niet. Wat ons troost is de rust die papa uitstraalde 
in de laatste ogenblikken van zijn leven. Misschien heeft hij op dat moment al dingen gezien waar hij als 
gelovig man zo naar uitzag. In vertrouwen mogen we hem loslaten 
 
 

In memoriam Sjaan Bos-Kruidenier 
 
Sjaan werd geboren op 5 maart 1943. Ze was het kind van Aart Kruidenier en Nel Nuijs. Zij was de 
derde in het gezin van in totaal 4 kinderen. Ze had een broer en een broertje: Dirk en Piet en 1 zus: 
Nel. Mijn moeder heeft haar jeugd niet als heel makkelijk ervaren. 
Ze was een vrolijk kind op de lagere school en ging hierna naar de MULO. Ze was gek op sport. Op 
de kleuterkweekschool werd ze opgeleid tot kleuterjuf. Dit beroep heeft ze maar enkele jaren 
kunnen doen op de Duinroos in Katwijk omdat zij - zoals toen gebruikelijk was - eervol werd 
ontslagen omdat ze ging trouwen. Ze trouwde met Bram op 3 juli 1963. Aart Jan werd geboren op 
20 mei 1964 en 3 jaar later op 7 april 1967 werden Linda en Petra geboren. Een dag na de 
bevalling overleed Petra. Dit heeft een diep litteken achter gelaten. 
 
Het leven ging door. Sjaan volgde een opleiding bij Professor Grabandt om haar hoofdakte te 
halen om les te kunnen geven in godsdienst en maatschappijleer. Dit heeft ze jaren gedaan op de 
DorpsMAVO. Sjaan was ook zeer actief in de gereformeerde kerk van Hazerswoude waar zij tot 
aan het eind van haar leven vele taken vervulde. Ze was lid van vele vrouwen- en andere clubs 
zoals vrouwen actueel (voorheen de plattelandsvrouwen), een boekenclub, een dansgroep, een 
haikukring en een bridge groep. Zo’n 25 jaar geleden heeft ze 100 huwelijken voltrokken als 
buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. Verder heeft ze 12 jaar gezorgd voor haar 
vriendin Joppa en is zij gedurende 10 jaar coördinator geweest van de vrijwillige terminale 
thuiszorg. Verder heeft zij tot voor kort bijbelverhalen verteld bij Stichting Philadelphia. 
 
Sjaan Bos was een betrokken en hartelijke vrouw die altijd klaarstond voor anderen en door haar 
warme persoonlijkheid geliefd was bij velen die met haar te maken hebben gehad, op welke 
manier dan ook. Ze zal gemist worden maar de mooie herinneringen blijven. 
 
 

Kort verslag Kerkenraadsvergadering 11 oktober 2021 
 
Aanwezig:  
Willem de Beus, Marianne Bol, Annette van den Bosch, Rita van Dorp, Rita de Gelder, 
Mieke den Haan, Trudy den Haan, Agnes Huisman (notuliste), Jaap Jansen, Christiaan 
Knibbe, Han Korteland, Jaap Kraaij, Heleen Polderman, Meinte Vierstra, Marian Zintel 
 
Afwezig: 
Jannie Bos, Anneke de Jong, Johan Langelaar, ds. Carla Melgers, Nienke Wanders 
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1. Welkom en opening: De voorzitter heet allen welkom. Marianne Zintel opent (in de plaats van Anneke 
de Jong) met een gebed. Christiaan heet in het speciaal Rita, Annette en Agnes welkom in hun eerste 
vergadering als ambtsdragers.  

 
2. Mededelingen 
Christiaan meldt: 

- Dat Carla met vakantie is van 10 tot en met 24 oktober. 
- Dat hij aan het einde van het huidige kerkelijke seizoen zal stoppen als voorzitter van de 

kerkenraad. Dit heeft te maken met verschil van inzicht in de toekomst van de kerk met de huidige 
kerkenraad en moderamen, waardoor de motivatie en daardoor de energie ontbreekt om verder te 
gaan. 

 
3. Bezinning 
Christiaan stelt voor, mede door de afwezigheid van Carla vandaag, om ter bezinning door te praten over 
dit onderwerp. Na gedachtewisseling stelt Willem voor dit voor nu te laten bezinken, zodat ieder zijn/haar 
gedachten erover kan laten gaan en een apart overleg hierover te plannen. 
  
4. Notulen vergadering 13 september 2021 
Als preeklezer kan Rita de Gelder blijven staan. Christiaan zal Nel de Beus benaderen. Ook staat Robert 
Hagendoorn nog op de lijst als mogelijke preeklezers. 
Martha Rademaker heeft een bijzonder goed rooster gemaakt voor de zondagse koffieschenkers, waarvoor 
een compliment zeer op zijn plaats is!  
Rondvraag: Mieke geeft aan dat haar kennis het boekje met haiku’s bijna klaar heeft. Als het klaar is neemt 
ze contact op met Mieke. 
Verslag wordt goedgekeurd. 
 
5. Koffie met afscheid vertrekkende ambtsdragers 
De vertrekkende ambtsdragers geven weer wat hun ambtsperiode heeft 
opgeleverd, wat ze hebben geleerd, maar ook waar worsteling is geweest 
en Han geeft nog een praktische tip. Ieder geeft aan het werk ook te gaan 
missen. 
Hierna drinken we koffie met een heerlijke door Jaap Jansen gemaakte 
taart. 
 
Rita de Gelder vraagt of de informatie op de Gemeentebrief over wie gebeld moet worden bij lief en leed 
kan worden aangepast. Heleen geeft de nieuwe tekst die nu wordt vastgesteld door aan Gé Hoogendoorn. 
 
6. Uit de commissies: 
 
6.1 Missionaire commissie 
 De actie Nu zijt wellekome is gestart. 

De kerstkaartenactie wordt deze keer door de Katholieke kerk gedaan 
 Er wordt een poging gedaan de lichtjestocht te organiseren 
6.2 Diaconie 

De diaconie heeft een serieuze hulpvraag ontvangen en deze is met hulp van de Hervormde 
Gemeente goed opgelost. 
De kerstpakkettenactie is gestart. Er zullen dit jaar waarschijnlijk zo rond de 160 pakketten worden 
bezorgd, te onderscheiden in 1) Een kerststukje met een stol en 2) Uitgebreider kerstpakket. Wie 
adressen weet waar een van deze pakketten nodig is kan deze doorgeven aan de diaconie. 

6.3 College van Kerkrentmeesters 
Geen mededelingen.  
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6.4 Liturgiecommissie 
Is bezig met de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Er zijn dit jaar 8 personen overleden. Dat 
betekent dat er te weinig kandelaars zijn voor de kaarsen die in de dienst worden aangestoken. 
Heleen vraagt toestemming om een aantal kandelaars aan te schaffen. Dit is akkoord. 
Na de laatste zondag van het kerkelijk jaar gaat de commissie aan de slag met de dienst van 1 
januari. 

6.5 Pastoraat 
Er wordt een aantal pastorale zaken gemeld en doorgenomen. 

 
7. Diensten kerst 
De predikanten van de gezamenlijke kerken hebben met elkaar afgesproken dat het, gezien de Covid-
periode die bijna achter ons ligt, toch niet verantwoord is een gezamenlijke dienst te houden: te veel 
mensen op te korte afstand. 
De planning voor de diensten is nu: 
 
Kerst: 

Vrijdagavond = kerstavond = kinderkerstfeest en dienst in de eigen kerk 
Zaterdag = 1e kerstdag = dienst in eigen kerk 
Zondag = 2e kerstdag = geen dienst! 

 
Oudejaarsavond: 
Heleen heeft de Katholieke kerk benaderd met de vraag deze dienst gezamenlijk te doen, hierop is positief 
gereageerd. De Katholieke kerk organiseert de dienst en wij zijn te gast. Eventueel zou nog iemand van de 
Korenaar de schriftlezing kunnen doen. 
 
Nieuwjaarsmorgen: 
Wordt de dienst door de liturgiecommissie georganiseerd. 
 
8. Collecten 
De diaconie stelt voor het digitaal collecteren voorlopig te laten bestaan. Wel is er bij de uitgang van de 
kerk een mogelijkheid geboden om cash geld te geven. De opbrengst daarvan wordt over de verschillende 
doelen verdeeld. 
Bonnen worden niet meer verstrekt. Digitaal collecteren wordt gepromoot. 
 
9. 1 op 10 ontmoetingen, Korenaargroepen 
De opzet voor de communicatie over het 1-op-10-pastoraat (nieuwe naam wordt Korenaargroepen) wordt 
doorgenomen. Er wordt een aantal opmerkingen gemaakt die tot aanpassingen leiden, maar de basis van 
het stuk wordt akkoord verklaard. Christiaan past het aan en bespreekt het verder in Groep Nieuwe 
Wegen. 
 
10. Kerkapp Donkey Mobile 
Zo goed als iedereen heeft nu de demonstratie gezien. Ondanks dat de toekomst van de kerk onduidelijk is 
concludeert de kerkenraad dat er iets moet worden ondernomen en dat we tot aanschaf van de App 
overgaan. Meinte neemt contact op met Donkey Mobile.  
 
11. Bloemen buiten eigen gemeente 
Na gedachtewisseling over de voor- en nadelen en de praktische uitwerking, besluit de kerkenraad de 
mogelijkheid te bieden om mensen buiten de eigen gemeente de bloemen uit de dienst aan te bieden bij 
bv. lief of leed. 
Christiaan en Marianne Z. maken een stukje ter informatie voor de Gemeentebrief. 
 
12. Gezamenlijke openluchtdienst met Koudekerk 
Deze vindt plaats op 5 juni 2022, 1e Pinksterdag. Beide predikanten hebben al met elkaar gesproken over 
de invulling. 
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Mieke geeft aan dat er ooit sprake is geweest van een openluchtdienst met de drie gezamenlijke kerken. 
Dit wordt meegenomen naar het gezamenlijk moderamen van 22 november. 
 
13. Mededelingen 
Op 31 oktober wordt het Heilig Avondmaal gevierd. Heleen heeft dit gemeld aan de diaconie en de kosters. 
Ook nog communiceren in de Gemeentebrief.  
Op 28 november wordt een bijzondere dienst gehouden, waarin de activiteiten die voor de startzondag 
waren bedacht worden aangeboden. 
Bij het beamerteam ontstaat een vacature door het vertrek van Luuk. Graag namen aanmelden van 
eventuele kandidaten voor deze vacature. 
 
14. Rondvraag 

- Mieke geeft aan dat de gesprekskring van de gesloten afdeling in de Driehof weer is gestart. 
- Ook vraagt ze iedereen namens haar man Jan niet aan de thermostaat te zitten, hij regelt dit. 
- Ook vraagt ze of de 80+-ers nog wat ontvangen van de gemeente in de decembermaand. Ja, 

hiervoor kunnen de adventskalenders worden besteld. Marianna Z geeft de aantallen door. 
- Marianne B vraagt of ze Koos de Wilde kan benaderen met de vraag of hij het avondmaal in de 

Driehof nog doet. Ja, dat kan. 
- Meinte meldt dat op 19 november de Sirkelslag voor de kinderen weer wordt gehouden. 
- Rita meldt dat Martha Rademaker, na het vertrek van Sjaan Bos, haar nu bijstaat bij de Bijbelkring 

in Ons Huis van Philadelphia. 
 
15. Sluiting 
Willem sluit de vergadering met het voorlezen van een (bewerkt) lied uit het Liedboek. 
Volgende vergadering is op maandag 8 november. 
 
 

Kort verslag Kerkenraadsvergadering 8 november 2021 
 
Aanwezig:  
Willem de Beus, Rita van Dorp, Rita de Gelder, Mieke den Haan, Trudy den Haan,  
Agnes Huisman (notuliste), Anneke de Jong, Jaap Kraaij, Heleen Polderman, Meinte 
Vierstra, Marian Zintel, 
 
Afwezig: 
Marianne Bol, Annette van den Bosch, Christiaan Knibbe, ds. Carla Melgers, 
 
1. Welkom en opening:  
In verband met ziekte van Christiaan vervult Meinte vanavond de rol van voorzitter en heet iedereen 
welkom. Rita opent met een gebed.  
 
2. Begroting 
Voor dit onderwerp zijn Jan Jongenotter en Dick Zaal uitgenodigd. 
Dick licht de begroting op diverse onderdelen toe. 
Begin volgend jaar wordt het beeld- en geluidsmateriaal vervangen. 
Alle onderdelen van de voorgelegde begroting worden door de Kerkenraad akkoord verklaard. 
 
3. Notulen vergadering 11 oktober 2021 
Naar aanleiding van het stuk over de Korenaargroepen is gebleken dat sommige wijkmedewerkers vrezen 
voor hun werkzaamheden. Heleen zal een mail sturen aan Gé, die zij dan kan doorsturen aan de 
wijkmedewerkers. De wijkmedewerkers zijn nog steeds heel erg nodig, ook straks in de Korenaar-groepen. 
Het is zeker niet de bedoeling dat ze buiten spel worden gezet, in tegendeel zelfs! Deze periode is een 
overgangsfase naar de Korenaar-groepen, waarin ze een grote rol kunnen spelen. 
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Gé zou een bijeenkomst kunnen organiseren voor de wijkmedewerkers waarin dit wordt uitgelegd. 
De kaarsenstandaard is niet besteld. Er bleek nog een ander exemplaar te zijn met de mogelijkheid 27 
kaarsen te plaatsen. 
Collecteren blijven voorlopig zoals het nu gaat. 
Eten en praten van 9 november wordt waargenomen door Nelleke de Beus. 
Verslag wordt goedgekeurd. 
 
4. Uit de commissies 
 
4.1 Missionaire commissie 

- Het koffie drinken in de adventstijd gaat, vanwege Corona, niet door 
- Kerstkaarten wordt aan gewerkt 
- Adventskalender is besteld, is alleen voor 80-plussers. Carla wordt gevraagd een klein stukje tekst 

ter inspiratie te maken, dat wordt dan aan de kalender geniet. 
4.2 Diaconie 

- Er is minder geld ontvangen voor de kerstpakketten 
- Ook voor Sirkelslag op 19 november zijn nog niet veel aanmeldingen ontvangen 
- Het feit dat Dankdag voor Gewas & Arbeid is verschoven naar 31 oktober heeft veel gevolgen voor 

allerlei partijen. Doordat deze dienst nu is samengevoegd met een avondmaalsdienst zijn er bv. 
minder collecte-inkomsten. Dringend verzoek om de Dankdag gewoon op de afgesproken datum te 
houden en niet meer te verschuiven! 

4.3 College van Kerkrentmeesters 
- Kan melden dat Mieke van den Bosch de nieuwe coördinator voor de zalenverhuur is.  
- Vervangen beeld- en geluidsmateriaal, zie punt 2. Jaap Kraaij licht de wijzigingen toe. De installatie 

zal in één week plaatsvinden zodat er geen hinder is bij de diensten. 
- Het onderhoud van het dak/de daken valt duurder uit dan begroot. De kerkenraad stemt in met de 

uitvoering zoals aangegeven in de offerte. Jaap onderzoekt de mogelijkheid tot het plaatsen van 
zonnepanelen. 

4.4 Liturgie Commissie 
- Kaarsenstandaard, zie punt 3. 
- Dit jaar zijn er 10 mensen uit de gemeente overleden. De dienst is klaar en is aan Carla gezonden in 

de hoop dat zij kan voorgaan. 
4.5 Pastoraat 
De pastorale zaken worden doorgenomen. 

 
5. Kerkapp Donkey Mobile (DM) 
Meinte heeft het contract met DM getekend. Voor instellen van het gedeelte om mee te collecteren zijn 
nog meer gegevens nodig. Trudy zal Meinte voorzien van deze gegevens. 
 
6. Coronamaatregelen diensten en kerstdiensten 
De 1,5 meter maatregel in weer ingesteld net als het dragen van een mondkapje. Deze moet bij verplaatsen 
in de kerk worden gedragen, maar kan af wanneer men op de plaats zit. 
Koffiedrinken na de dienst kan in aangepaste vorm plaatsvinden: tafels neerzetten (ook in de Dobber) met 
kopjes waarbij de koffie wordt ingeschonken. Daarmee hoven mensen niet in een rij te gaan staan. 
Het controleren van de QR-code was eerst niet aan de orde, maar PKN Nederland lijkt daarin de koers wat 
te wijzigen. We wachten het advies van PKN af. Wel is het belangrijk dit van tevoren te melden zodat men 
voorbereid is voor de dienst. 
Agnes vraagt namens de groep Nieuwe wegen of de geplande thema zondag van 28 november door kan 
gaan. Het advies is deze niet door te laten gaan. 
 
7. Kerstdiensten 
Het gezamenlijke kinderkerstfeest bij de Hervormde Gemeente gaat wel door. 
De dienst op kerstavond in de eigen kerk gaat in principe wel door, tenzij er op de persconferentie van 12 
november iets anders wordt geadviseerd. 
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8. Dienst 2 januari 
Heleen licht toe. De Liturgiecommissie zou op 1 januari de dienst verzorgen. Echter, op 2 januari is er geen 
predikant beschikbaar gevonden. Voorstel om de dienst van 1 januari te laten vervallen en deze op zondag 
2 januari te houden. Voorstel wordt aangenomen. 
 
10. App voor de Kerkenraad 
Meinte verzoekt de groepsapps van ouderlingen en diakenen samen te voegen tot een Kerkenraads 
appgroep. Trudy is beheerder van de ouderlingen groep en zal dit aanpassen. 
 
11. Pastoraal medewerker 
Meinte geeft aan dat de mogelijkheid om een betaalde pastoraal medewerker aan te stellen wordt 
onderzocht. Bij voorkeur iemand die preekbevoegdheid heeft. Dat zou de problemen in de 
preekvoorziening aanmerkelijk kunnen beperken. 
 
12. 2e ouderling voor bijzondere diensten 
Jan Jongenottter heeft aangegeven het op prijs te stellen als er een 2e ouderling voor bijzondere diensten 
zou komen. Besloten wordt dit op een later moment terug te laten komen. 
 
13. Mededelingen voorzitter 

- Op verzoek van de kerkenraad van Koudekerk zal op1 december een eerste verkennend gesprek 
plaatsvinden over eventuele samenwerking. 

- De bezetting van het beamerteam wordt problematisch. Heleen zal Alexander van den Bosch 
benaderen. Ook Aad Bol heeft aangegeven dat hij, ná de installatie van de nieuwe apparatuur 
benaderd kan worden. 

- Op 22 november is het gezamenlijk moderamen met de Katholieke kerk en de Hervormde 
Gemeente. 

 
14. Rondvraag 
Anneke kreeg een vraag uit de gemeente om de kerkbezoekers langer in beeld te brengen tijdens de online 
dienst. Dit geeft een gevoel van verbondenheid. Anneke zal dit aan Johan Langelaar doorgeven met het 
verzoek dit te delen in het beamerteam. 
Marian heeft de eerste aanvraag voor bloemen buiten de kerk ontvangen. 
Jaap complimenteert Meinte met zijn voorzitterschap van vanavond. 
Mieke geeft aan dat woensdagavond een vergadering is over het wel niet door laten gaan van de 
lichtjestocht.  
Jan Pels is gevraagd voor de kerst de kerk te versieren. Hij zal dit doen. 
Trudy vraagt of het toegezonden collecterooster akkoord is. JA, dat is akkoord. 
Heleen complimenteert de groep die de verzorging heeft gedaan bij de begrafenis van Bram en Sjaan. 
De functie/taken ouderling van dienst wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering. 
 
13. Sluiting 
Trudy sluit de vergadering door het laten horen van het lied Geest van hierboven, uitgevoerd door Stef Bos. 
Volgende vergadering is op maandag 13 december. 
 
 

Collectedoelen 
 

5 december 
1e 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. 
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2e inzameling van uw gaven is voor de eigen diaconie. 
 
12 december 
1e inzameling van uw gaven is voor Kerk in actie, diaconaat 
In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen uit huis geplaatst. Ze maakten in hun jonge leven al té veel 
mee. In De Glind, een klein dorpje in het midden van Nederland, kunnen 120 van deze getraumatiseerde en 
kwetsbare kinderen wonen en werken aan hun toekomst. In jeugddorp De Glind gelooft men sterk in de 
helende kracht van een stabiel gezinsleven. Verspreid over het verder heel gewone dorp staan 28 
gezinshuizen waar deze kinderen een veilig thuis vinden. 
 
2e inzameling van uw gaven is voor het onderhoudsfonds 
Een kerkgemeente moet onderhouden worden, dat geldt zeker voor de gebouwen.  Helpt u mee? 
 
19 december 
1e inzameling van uw gaven is voor de voedselbank, nieuwbouw 
De Voedselbank en de gemeente zijn het eens geworden: de instelling komt aan de Briljantstraat, naast het 
nieuw te bouwen wijkcentrum Het Mozaïek. Wel heeft het bestuur van de Voedselbank nog een flinke 
horde te nemen, want de nieuwbouw kost 850.000 euro. 
Het grote voordeel van deze oplossing is dat de opslag en het uitdeelpunt op één en dezelfde plek zijn 
De gemeente Alphen heeft de grond voor niets beschikbaar gesteld aan de Voedselbank. Bovendien wordt 
de nieuwbouw zo opgezet dat De Voedselbank gebruik kan maken van de voorzieningen in het 
naastliggende wijkcentrum. 
 
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. 
 
24 december, kinderkerstfeest & kerstnachtdienst  
De inzameling van uw gaven is voor Kinderen in de knel 
 
25 december, 1e kerstdag  
1e inzameling van uw gaven is voor Kerk in actie, kinderen in de knel 
Een gammele tent. Extreme kou of juist de ondraaglijke hitte. Onveiligheid. Gebrek aan schoon drinkwater, 
medicijnen, sanitaire voorzieningen. Maar misschien wel het ergst van alles: de uitzichtloosheid, het 
jarenlange, onzekere wachten. Dat is de realiteit waarin duizenden kinderen in Griekse 
vluchtelingenkampen opgroeien. Wij gunnen hen een beter leven! Daarom komen we in actie. Doe mee! 
Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland. 
 
2e inzameling van uw gaven is voor het onderhoudsfonds 
Een kerkgemeente moet onderhouden worden, dat geldt zeker voor de gebouwen.  Helpt u mee? 
 
26 december  
1e 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. 
 
2e inzameling van uw gaven is voor de eigen diaconie 
 
31 december, oudjaarsavond  
Gezamenlijke dienst in de Katholieke kerk. 
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1 januari, nieuwjaarsdag 
Geen dienst 
 
2 januari, nieuwjaarsviering 
De inzameling van uw gaven is voor de kerk en de diaconie 
1e inzameling van uw gaven is voor Rozengroet voor de PI Alphen a/d Rijn 
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 oktober 2021 
 
Kerk:    03/10 € 177,30 
    24/10 € 177,20 
  
Onderhoudsfonds:  17/10 € 177,20 
    31/10 € 177,20 
  
Diaconie:   10/10 € 177,20 
    31/10 € 177,20 
    31/10 € 197,20 Dankdag  
 
Kerk in Actie/PKN 
Kerk en Israël:   03/10 € 177,20 
Jeugdwerk:   10/10 € 177,20 
Werelddiaconaat:  17/10 € 177,20 
 
Ned. Bijbelgenootschap: 24/10 € 177,20 
 
Heilig Avondmaal 
St. vluchteling Afghanistan: 31/10 € 247,20 
 
 

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 december in 1 keer (is 10 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.  
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OOK KUNT U WEER IN DE KERK UW GIFT KWIJT!  ER STAAN 2 MANDJES BIJ DE UITGANG! 
 
Vriendelijk dank voor uw medewerking. 
Uw diaconie 
 
 

Periodieke gift 
 
Er wordt aan de leden van het College van Kerkrentmeesters wel eens de vraag gesteld naar de procedure 
periodieke giften. In verband hiermee wil ik u het artikel van de PKN Utrecht onder de aandacht brengen: 
 
Sinds 1 januari 2014 is het eenvoudiger om een gift aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) te 
doen die, binnen daarvoor geldende regels, fiscaal volledig aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting. 
Normale giften zijn aftrekbaar boven 1 procent van het verzamelinkomen. Die drempel geldt niet voor een 
periodieke gift. Dat was voor 1 januari 2014 al zo, maar alleen als dit was vastgelegd in een notariële akte. 
Een periodieke gift kan nu ook via een overeenkomst tussen de gever en de ANBI worden geregeld. Dat is 
eenvoudiger en scheelt uiteraard ook de kosten voor een notaris. 
Een gift is een periodieke gift als: 

• De gift is vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst; 
• De bedragen regelmatig (minsten 1 keer per jaar) worden overgemaakt naar de ANBI die in de 

overeenkomst wordt genoemd. 
• De bedragen steeds (ongeveer) even groot zijn; 
• De bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar worden overgemaakt naar dezelfde instelling en de 

ANBI geen tegenprestatie levert voor de gift. 

De periodieke gift eindigt op de einddatum van de overeenkomst (minimaal 5 jaar) of bij het overlijden van 
de gever en/of eventueel bij zijn of haar partner. Wanneer de gever onverhoopt werkloos wordt en niet 
meer aan de minimale looptijd kan voldoen, kan bij de belastingdienst een vrijstelling worden aangevraagd 
en hoeft het fiscale voordeel niet te worden terugbetaald. 
 
De Protestantse Kerk in Nederland (PKN), de plaatselijke gemeenten en diaconieën hebben een ANBI-
status. Als de overeenkomst wordt aangegaan met de PKN en in de overeenkomst is opgenomen dat de gift 
bestemd is voor de (diaconie van de) lokale gemeente waar de gever op dat moment staat ingeschreven, 
verhuist de periodieke gift bij verhuizing mee naar de ‘nieuwe’ gemeente. Uiteraard kunnen de gemeenten 
ook zelf overeenkomsten met hun gemeenteleden aangaan. 
 
De periodieke gift kan worden ingezet als een effectief instrument voor het verhogen van de inkomsten van 
de plaatselijke gemeente. Dat geldt voor de inkomsten uit Kerkbalans, maar ook voor eventuele specifieke 
projecten.  
 
Het fiscale voordeel is afhankelijk van de hoogte van de gift en het inkomen van de gever en zijn of haar 
partner. Op de website: www.berekenhet.nl/giften/periodieke-giften.html kan men het fiscale voordeel 
berekenen. Overigens hangt dat voordeel ook samen met het bedrag aan normale giften. Is dat gelijk of 
hoger dan 1 procent van het verzamelinkomen, dan is er nauwelijks of geen belastingvoordeel. 
Uiteraard levert het de gemeente pas voordeel op wanneer de gever het fiscale voordeel geheel of 
gedeeltelijk ten goede laat komen aan de gemeente. Nu de kosten voor een notaris kunnen worden 
voorkomen, levert elke euro die meer gegeven wordt een direct voordeel op. In de praktijk zal het vanaf 
een bijdrage van circa € 150,00 per jaar de moeite lonen.  
 
Bron:  PKN Utrecht. Auteur de heer Nic Rijnbende, projectleider van het team Ondersteuning Plaatselijke 

Geldwerving van de Protestantse Kerk in Nederland. 
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Heeft u naar aanleiding van dit artikel vragen of wellicht belangstelling voor deze periodieke gift; dan kunt u 
de penningmeester van het CvK hiervoor benaderen. 
 
Met vriendelijke groeten,  
Dick Zaal 
 
 

Actie Kerkbalans 2022 
 
Beste gemeenteleden, 
 
Ook komend jaar wordt uw financiële bijdrage voor het werk van onze kerk gevraagd via de Actie 
Kerkbalans. Deze wordt gehouden van 15 januari t/m 29 januari 2022. Het thema van actie Kerkbalans in 
2022 is ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’.  
 
Dankbaar is het College dat we elk jaar weer een beroep kunnen doen op een groot aantal gemeenteleden 
die de toezeggingsbrieven bezorgen en later weer ophalen. Enkele oudere lopers hebben aangegeven dat 
zij door fysieke problemen niet meer in staat zijn om deze activiteit te doen. Ook door verhuizing en 
overlijden missen we lopers.  
Het College is op zoek naar nieuwe vrijwilligers, die tijdens de Actie Kerkbalans de brieven willen bezorgen 
en ophalen. Wij hopen dat we een beroep kunnen doen op de jongere gemeenteleden. Het werk valt best 
wel mee. Het bezorgen zal ongeveer een half uur in beslag nemen en het ophalen van de retourenveloppe 
een goed uur. Vanzelfsprekend wordt daarbij rekening gehouden met de dan geldende 
Coronamaatregelen. Als kerk moeten we toch in staat zijn op deze vacatures op te vangen! Bent u in de 
gelegenheid om ons te helpen; graag contact opnemen met Dick Zaal. Zijn telefoonnummer is 06-
83792490. Via e-mail kan ook: dhzaal@hetnet.nl  
 
Bij voorbaat hartelijk dank, 
CvK 
 
 

Kerstpakkettenactie 
 
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 anderen 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 als 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. 
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Goede Morgen koffieochtenden 
 
Beste gemeenteleden, 
 
Vanwege het oplopend aantal besmettingen met het coronavirus van de afgelopen dagen, is besloten 
om  met ingang van heden voor onbepaalde tijd de "Goede Morgen koffieochtenden" stop te zetten.   
 
Met vriendelijke groet, 
Ria Doeswijk 
 
 

Kerkelijke stand 
 
Overleden:  
Op 30 oktober 2021 mevrouw B. Bos-Kruidenier, in de leeftijd van 78 jaar. 
 
Geboren:  
Op 26 september 2021 Anne-Sophie, dochter van Roderick en Anne Kluvers en zusje van Emma, Diederick en 
Julianne. 
 
Verhuisd binnen onze gemeente:  
Dhr. R. de Ruiter  
Dhr. G. Hassefras 
 
Bron: Kerkelijk bureau 
 
 

Jarigen: 80+ 
 
7 december 
Dhr. B.A. Slappendel     81 jaar 
 
12 december 
Mevr. J.J. Bos – Tazelaar    84 jaar  
 
22 december  
Mevr. L. Kastelein – Kastelein   84 jaar 
 
25 december  
Mevr. C.M.E. Hessling – Groen in ’t Woud  86 jaar 
 
1 januari  
Mevr. A. de Gelder – Eikelenboom   85 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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Gedicht 
 

Dit alles 
 

De honing en de angel, 
het bittere en het zoet, 

ons kleine meisje, 
bescherm het, o goede God. 

 
Het brandende haardvuur, 

het heldere water, 
de man die thuiskomt 

uit verre oorden. 
 

Bescherm dit alles, 
bescherm het toch, goede God, 

de honing en de angel, 
het bittere en het zoet. 

 
Ruk wat geplant is niet uit 
en vergeet de hoop niet, 

breng me terug, dan zal ik terugkeren 
naar het goede land. 

 
Bescherm dit huis , o God, 

de tuin en omheining, 
tegen angst en vrees 

en oorlog. 
 

Bescherm het weinige dat ik heb, 
het licht en de kinderen, 

het fruit dat nog niet rijp is 
en het fruit wat al geoogst is. 

 
Een boom ruist in de wind, 

in de verte valt een ster, 
nu worden mijn diepste wensen 

in het donker opgeschreven. 
 

In godsnaam, bescherm dit alles, 
mijn innig geliefden, 

de stilte de traan 
en ook dit lied. 

 
Naomi Shemer ( 1930-2004 ) 

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 januarinummer inleveren tot 23 december 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 
woensdag 1 december Maleachi 1:1-9 Gekwetste liefde 
donderdag 2 december Maleachi 1:10–2:9 Schijn en werkelijkheid 
vrijdag 3 december Maleachi 2:10-16 Kinderen van één vader 
zaterdag 4 december Maleachi 2:17-3:5 Boodschapper komst 

zondag 5 december 
2e Advent  
Maleachi 3:6-12 

Neem de proef op de som 

maandag 6 december Maleachi 3:13-18 Onderscheidingsvermogen 
dinsdag 7 december Maleachi 3:19-24 Ooit komt Elia ... 
woensdag 8 december Psalm 28 Smeekbede 
donderdag 9 december Sefanja 3:1-13 Recht 
vrijdag 10 december Sefanja 3:14-20 Bemoediging 
zaterdag 11 december Psalm 72 De beste wensen voor de koning 

zondag 12 december 
3e Advent  
Jesaja 5:1-7 Zorgzame vriend 

maandag 13 december Jesaja 5:8-19 Afloop 
dinsdag 14 december Jesaja 5:20-30 Angstbeeld 
woensdag 15 december Jesaja 6:1-12 Roeping 
donderdag 16 december Jesaja 7:1-9 In het nauw 
vrijdag 17 december Jesaja 7:10-17 Ongevraagd teken 
zaterdag 18 december Jesaja 7:18-25 Kaalslag en overvloed 

zondag 19 december 
4e Advent  
Lucas 1:57-66 

Johannes is zijn naam 

maandag 20 december 
Lucas 1:67-80 Eerste woorden van Zacharias na 9 

maanden 
dinsdag 21 december Jesaja 8:1-10 Billboard 
woensdag 22 december Jesaja 8:11-23 Maak het verschil 
donderdag 23 december Jesaja 9:1-6 Licht in de duisternis 

vrijdag 24 december 
Kerstnacht 
Lucas 2:1-20 Bijzonder gewoon 

zaterdag 25 december 
Kerstochtend  
Johannes 1:1-18 

Mens geworden 

zondag 26 december Psalm 98 Juichstemming 
maandag 27 december Romeinen 15:14-21 Nieuwe wegen 
dinsdag 28 december Romeinen 15:22-33 Verantwoording 
woensdag 29 december Romeinen 16:1-16 Hartelijke groeten 
donderdag 30 december Romeinen 16:17-27 Eervolle vermeldingen 
vrijdag 31 december Psalm 121 Bergen … 
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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  
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  
 


