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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 
 

In verband met de huidige 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 
 

Vandaag  
Vandaag gaat voor in de dienst (onder voorbehoud) ds. Carla 
Melgers. Jos Qualm is de organist en Alfred Hoogendoorn 
koster. Janine Zaal is bij de oppas. 
 

Collecten 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? 
 

Uit de gemeente 
 Geboorte 
Op 1 december is Ieke geboren! Ieke is de dochter van Niels en Sabine Dijksterhuis-van Zanten en het 
zusje van Raf en Lio.  
Onder de foto van het kleine meisje die ik via de app ontving, schreven haar gelukkige ouders ‘’Welkom 
lieve Ieke. Mooi lief wondertje’’ 
Dat deed mij denken aan de prachtige woorden uit Psalm 139 vers 14: 
Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan, wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het, 
tot in het diepst van mijn ziel’’ 
Dat Ieke mag opgroeien tot vreugde van haar Schepper en allen die van haar houden. 
Wij feliciteren Niels, Sabine, Raf en Lio en natuurlijk ook de grootouders met haar geboorte en wensen hen 
veel vreugde toe met elkaar. 
Ds. Carla Melgers. 
 

 Nadat bekend werd dat onze voorzitter Christiaan Knibbe een tijd rust nodig heeft, bood Nelleke de 
Beus aan ons te helpen en ondersteunen in deze periode en wij hebben dit aanbod van harte 
aanvaard. Zij is vanaf nu tijdelijk waarnemend voorzitter van de kerkenraad.  
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Volgnummer 1510 

GEMEENTEBRIEF 

Liturgie 
Zondag 12 december 2021; 

3e  van de Advent 
Wie is de belangrijkste? 

 
Lied voor de dienst 441: 1, 5 en 6 
Stil gebed 
De derde adventskaars wordt ontstoken 
door Jady 
Kaarsengedichtje 
De gemeente gaat staan 
Introituslied Psalm 72: 1 
Bemoediging en Groet                                                                                                                                      
Kyriegebed  
Lied 444 
Zondagsgebed 
Adventsproject Tel je mee? Door 
de kindernevendienstleiding. 
Lezing: Marcus 9:33-37  
2. Filmpje. 
3. Projectlied. 
Kinderen naar de kindernevendienst. 
Schriftlezing Zefanja 3, 14-20  
Schriftlezing Lucas 3, 1-6; 10-17; 21-22 
Samenzang lied 439 
Preek 
Samenzang lied 601 
Kinderen komen terug 
Dienst van de gebeden 
Inzameling van de gaven 
Slotlied 440 
Zegen 
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Vanaf 1 januari neemt Agnes Huisman het scribaat over van Heleen Polderman. Het mailadres 
scriba@pghkorenaar.nl blijft hetzelfde. 

Korte kennismaking met Agnes: 
Privé: 
Ik ben opgegroeid in Steenwijk, maar heb 40 jaar in het Gooi (Hilversum en Laren) gewoond. Na een 
relatie van 25 jaar ben ik gescheiden. Drie jaar geleden ontmoette ik Paul Boere en op 1 november 2019 
verhuisde ik van Laren naar Hazerswoude.  
Mijn loopbaan ben ik begonnen in de gehandicaptenzorg, maar na 11 jaar ben ik in het secretariële werk 
terecht gekomen. En dat doe ik al ruim 27 jaar met veel plezier bij gemeente Hilversum. 
Kerkelijk: 
Groot geworden in de Christelijk Gereformeerde kerk van Steenwijk, stapte ik in Hilversum over naar de 
PKN. In Hilversum heb ik 10 jaar de ledenregistratie van de Ontmoetingskerk (later de Morgenster) 
bijgehouden. In de 9 jaar die ik in Laren heb gewoond ben ik vooral erg enthousiast lid geweest van het 
kerkkoor. 
Hazerswoude: 
In het voorjaar van dit jaar vroeg ds. Carla mij in een groepje (nu: Groep Nieuwe Wegen) mee te denken 
over de toekomst van de kerk. Mijn JA op die vraag had veel gevolgen: ik werd gevraagd ambtsdrager te 
worden. Gezien mijn werk en het feit dat Heleen graag wilde stoppen als scriba was al snel duidelijk dat dat 
een taak zou zijn die bij mij past. Ik vraag uw compassie en geduld: ik ken nog weinig mensen in de 
gemeente, dus ik zal regelmatig naar uw naam moeten vragen. Ik ga, met gezonde spanning en met 
vertrouwen deze taak op me nemen in de hoop dat ik een waardig opvolger van Heleen kan zijn. 
 

Volgende week zondag 19 december  
Gaat voor in de dienst ds. Marit Eikelenboom Organist: Piet Boon en Koster: Ed de Jong 
1e en 2e collecte: Diaconie en Kerk. Lily Hoogendoorn is bij de oppas. 
  

Bloemengroet 
De bloemen gaan, met een hartelijke groet van ons allen, naar Frank en Jeanette Helmus. 
Wij wensen hen heel veel sterkte in deze moeilijke tijd. 
Ze worden gebracht door Meinte Vierstra. 
 

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                                                     
OOK KUNT U WEER IN DE KERK UW GIFT KWIJT!  ER STAAN 2 MANDJES BIJ DE UITGANG! 
Vriendelijk dank voor uw medewerking. 
 

Geef vandaag voor de kerk van morgen 
Actie Kerkbalans 2022 komt eraan 
In januari doet onze gemeente mee aan de Actie Kerkbalans 2022. Tijdens deze actieperiode zullen we u 
als kerkleden om een financiële bijdrage vragen, zodat we ook in 2022 kunnen doen waar we als kerk voor 
staan. Het thema van de Actie is ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Want ook in de toekomst willen 
we als kerk van betekenis zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. Uitnodigend zijn voor 
jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben. 
 
Daar hebben we uw steun bij nodig. Want als kerk krijgen we geen subsidie. De financiële bijdrage van 
onze leden is noodzakelijk om te kunnen bestaan. Vandaar dat we onze gemeenteleden ieder jaar om een 
bijdrage vragen.  
 
Tussen 15 en 29 januari ontvangt u daarom een brief met het verzoek om bij te dragen. We hopen dat we 
weer op u mogen rekenen! Dankzij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen en 
plannen maken voor de toekomst. 
Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. Op naar de kerk van 
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morgen!  
 

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. 
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