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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 ds. Marit  Eikelenboom,  
Piet Boon bespeelt het orgel, de koster is Ed de Jong.  
Lily Hoogendoorn is bij de oppas. 
 
Collecten: 
1e inzameling van uw gaven is voor de voedselbank, 
nieuwbouw 
De Voedselbank en de gemeente zijn het eens geworden: de 
instelling komt aan de Briljant straat, 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. 
 

Bloemengroet 
De bloemen gaan, met een hartelijke groet en felicitatie naar Dick en Hilda Zaal. Zij waren 16 december 50 
jaar getrouwd. Wij feliciteren he van harte met dit huwelijksjubileum, en wensen hen nog veel gezonde en 
gelukkige jaren toe met elkaar. Ze worden gebracht door Meinte Vierstra. 
 

 
 

 

Protestantse Gemeente Hazerswoude 

19 december 2021 

Volgnummer 1511 

GEMEENTEBRIEF 

Liturgie zondag 
19 december 2021 
4e van de Advent 

Lied voor de dienst 103c: 1 en 2.  
Welkom 
Moment van stilte 
De vierde adventskaars wordt 
ontstoken door Willemijn 
Intochtslied: Lied 275: 1 en 3  
Voorganger:  
Onze hulp is in de naam van de Heer 
allen:  
die hemel en aarde gemaakt heeft 
Voorganger: 
die trouw houdt tot in eeuwigheid 
allen: en niet laat varen het werk van 
zijn handen.  
Door Jezus Christus onze Heer, 
AMEN  
Inleiding op de dienst 
Kyriëgebed  
Zingen: Psalm 116: 1 en 3  
Wetslezing: Matteüs 22: 34-40 
Zingen: Lied 836: 1 en 5 
Gebed bij de opening van de Schrift 
Kindernevendienst. Zingen kinderlied. 
1e lezing: Jesaja 53: 3-4a (graag door 
lector) 
2e lezing: Lukas 1: 57-80 (graag door 
lector)  
Zingen: Lied 598 (2x) Nederlandse 
vertaling  
Preek  
Zingen: Lied 463: 1, 6, 7 en 8 
Dienst van de gebeden  
Slotlied: Lied 158a: 3  
Zegenbede 
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Uit de gemeente 
Op 28 november heeft mevrouw W. Slappendel de bloemen ontvangen. Mevrouw was blij verrast en dankt 
iedereen hartelijk voor het prachtige bloemstuk. “Het voelt als bewijs dat ik niet vergeten ben door de kerk”, 
zei ze. Het was een erg gezellig bezoek! Eline Wessels, diaken 
 
Diensten volgende week: 
Kerstavond Kinderkerstfeest: 
Rekening houdend met de huidige maatregelen vieren we het kinderkerstfeest dit jaar wederom online.  
We hebben een speciale muzikale kerstopname gemaakt: 
Kijken jullie allemaal mee?  
 
De kerstopname kun je bekijken via de QR-code of via de   
Website: https://www.hervormdhazerswoude.nl/kinderkerstfeest 
Je kunt het hier vinden op 24-12-2021 vanaf 16.30uur. 
Op naar een mooi en fijn kerstfeest! 
 
Hervormde gemeente en Protestantse gemeente van Hazerswoude-Dorp 
 
 
Kerstavonddienst: Jaarlijks vieren wij de Kerstavond gezamenlijk met de Hervormde Gemeente. 
Dit jaar zou de dienst geleid worden door ds. Arnold van Campen.  
Jammer genoeg kan het dit jaar niet samen gevierd worden omdat we onmogelijk de nodige afstand van 
elkaar kunnen houden met zoveel mensen in één kerkgebouw. Wel kunnen we de dienst in de Hervormde 
Kerk meekijken, zie de link in de Groene Hart Koerier van volgende week. 
Zaterdagochtend 1e kerstdag om 10.00 uur gaat voor in de dienst (onder voorbehoud) ds. Carla Melgers. 
Organist is Jos Qualm, koster zal Aad van Zanten zijn. De 1e en 2e collecten zijn voor Kerk in Actie 
Kinderen in de knel en  Onderhoudsfonds. Daisy en Annemieke Hoogendoorn zijn bij de oppas.              
Zondagochtend 2e Kerstdag is er geen dienst.  
 

. Kinderkerstfeest  
Ook dit jaar vieren we geen kinderkerstfeest met elkaar in de kerk, in plaats daarvan is er weer een 
speciale kerstopname gemaakt. Vrijdag 24 december vanaf 16:30uur staat de opname online.  
Kijk jij ook? De uitzending is te kijken via www.hervormdhazerswoude.nl/kinderkerstfeest 
Op naar een mooi en fijn kerstfeest!  

 
Inleveren collectebonnen 
De kerkenraad en het college van kerkrentmeesters hebben besloten te stoppen met het gebruik van 
collectebonnen en volledig over te gaan op het alternatief collecteren (overboeken van een bijdrage per 
maand).  
Hier wordt al door veel gemeenteleden gebruik van gemaakt.  
Wat te doen met de collectebonnen die u nog in uw bezit heeft? 
Als u de kerkdiensten bezoekt kunt u de collectebonnen die nog in uw bezit zijn gewoon uitgeven na de 
diensten. Er staan hiervoor mandjes bij de uitgang van de kerkzaal. 
Omdat er gemeenteleden zijn die door Corona niet of nog niet de diensten willen bezoeken is het ook 
mogelijk om de waarde van de collectebonnen die nog in uw bezit zijn in te leveren bij de boekhouder. U 
krijgt dan de waarde hiervan teruggestort op uw bankrekening.  
Mocht u voor deze methode kiezen, dan vragen wij u het volgende: 
Doe de collectebonnen in een gesloten envelop met een briefje voorzien van uw naam en 
bankrekeningnummer (IBAN-nummer). 
Geef op het briefje ook aan wat de waarde van de collectebonnen is die u inlevert. 
Deze waarde wordt dan teruggestort op uw bankrekening. 
U kunt de envelop met de collectebonnen in de brievenbus doen van de boekhouder: 
Trudy den Haan  
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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 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 
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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