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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 
 

Coronamaatregelen 

Op 19 december 2021 zijn er nieuwe maatregelen afgekondigd 
i.v.m. corona. Daarom gelden er nieuwe richtlijnen die zijn 
ingegaan per zondag 19 december 2021 en voorlopig gelden 
tot en met 14 januari 2022 

We kunnen helaas geen bezoekers toelaten in de diensten 
maar natuurlijk worden de diensten ook uitgezonden 
via kerkomroep.nl 
Bijeenkomsten worden niet gehouden. 
Het bezoekwerk gaat voorlopig nog gewoon door waarbij de 
regels in acht worden genomen. 
Er is op dit moment geen verhuur van de zalen. 
Gelukkig is het nog steeds mogelijk om een koortje te laten 
zingen. 
We proberen dit bericht steeds up to date te houden. 
 
Met een hartelijke groet, 
Meinte Vierstra 
(namens de kerkenraad) 
 

Vandaag  
Zaterdag 25 december, 1e kerstdag, gaat voor in de dienst ds. 
Carla Melgers. Organist is Jos Qualm, koster zal Aad van 
Zanten zijn. Daisy en Annemieke Hoogendoorn zijn bij de 
oppas.              

Collecten 25 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 
 

Uit de gemeente 
Wij hebben verdrietig nieuws: vorige week is er bij Willem alvleesklierkanker geconstateerd. Gisteren 
kregen we de uitslag van de MRI- en CT-scan: er is gelukkig nog een behandeling mogelijk. Na een zware 
chemokuur, die als doel heeft de tumor te doen slinken, zal er een operatie volgen. Een ingrijpende en 
spannende periode ligt voor ons. We zien de toekomst in vertrouwen tegemoet. 
Willem en Nelleke de Beus 

 

Protestantse Gemeente Hazerswoude 

26 december 2021 

Volgnummer 1512 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEMEENTEBRIEF 

Liturgie 1e kerstdag 
25 december 2021 
M.m.v. Koperensemble  

o.l.v. Luuk van de Beld (2020) 

 

Lied voor de dienst 477, ‘’Komt allen 
tezamen’’. koperensemble 
Stil gebed 
De gemeente gaat staan 
 
Introituslied Psalm 98: 3.  
Bemoediging 
Groet                                                                                                                                     
Kyriegebed                                                                                   
Glorialied 484 (Go, tell it on the mountain)  
Zondagsgebed 
‘’Ga je mee op zoek’’ (you tube) 
 
Adventsproject Tel je mee?  
Door de kindernevendienstleiding 
Filmpje 
Projectlied 
Kinderen naar de nevendienst 
 
Schriftlezing Psalm 98 (in de vertaling van 
Huub Oosterhuis)  
Lied 473 (Er is een roos ontloken)  
Schriftlezing Lukas 2: 1-7 (lector) 
Lied 483 (Stille nacht) koperensemble 
Schriftlezing Lukas 2: 8-13 
Lied “Ere zij God”. Koperensemble 
Schriftlezing Lukas 2: 15-20 
‘’Once in Royal David’s City’’  
Verkondiging ‘’Leven met een visioen’’ 
 
Lied 481 (Hoor de engelen zingen de eer). 
koperensemble 
Kinderen komen terug 
“Laat iedereen het horen’’(you tube) 
 
Dienst van de gebeden 
Inzameling van de gaven 
Slotlied 486: 1 en 4.  
Uitzending en zegen 
Koperensemble- Komt verwondert u.  
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Kerkdiensten: 
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.          

Zondagochtend 2e Kerstdag is er geen dienst. 

Diensten volgende week: 
De Oudejaarsavond zouden we als gemeente een gezamenlijke dienst hebben met de katholieke Parochie 
in de H.H. Engelbewaarderskerk. Door de Corona maatregelen kan deze dienst niet doorgaan. En de 
jaarlijkse Nieuwjaarsochtend-bijeenkomst wordt gehouden op zondag 2 januari om 10.00 uur. Deze 
dienst is samengesteld door de Liturgiecommissie. Koster in die dienst is Cok Rademaker.1een 2e collecte: 
Kerk, Diaconie en Onderhoudsfonds. 

Kindernevendienst 
De leiding van de kindernevendienst willen we graag bedanken voor hun inzet voor het Adventsproject voor 
de kinderen. Fijn om iedere week kinderen te zien die de Adventskaars aanstaken en een gedichtje lazen 
en ook hoorden we dat de Adventskalender zo positief is ontvangen. Alle kinderen hebben die thuis 
bezorgd gekregen. Goed om hen zo bij deze mooie tijd te betrekken. Bedankt!!! 

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!  

about:blank
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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? 
Momenteel worden de kerkdiensten online gehouden. Als u de kerkdiensten gaat bezoeken, na de huidige 
coronamaatregelen, kunt u de collectebonnen die nog in uw bezit zijn gewoon uitgeven na de diensten. Er 
staan hiervoor dan 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 
 

 
Bedankt lieve gevers!!! 
Deze coronatijd vroeg om een creatieve oplossing om dit jaar toch kerstpakketten te kunnen verzorgen 
vanuit de drie kerken. De actie om een kerstpakket te sponsoren werd bedacht en de reactie was geweldig! 
Door leden van de drie kerken, door lezers van de Groene Hart Koerier  
Samen hebben we 150 gezinnen en alleenstaanden met kerst blij kunnen maken met een goed gevulde 
tas/doos of met een kerststukje met een heerlijke kerststol. 
Wat een succes! 
Een heel mooi 2022 gewenst namens de                GEZAMENLIJKE KERKEN in Hazerswoude-Dorp 
 

Kerkklokken luiden ook dit jaar in Hazerswoude op 31 december 
Opnieuw geen knallend vuurwerk tijdens de komende jaarwisseling, maar wel het geluid van kerkklokken 
om middernacht. Ook deze jaarwisseling willen de kerken in Hazerswoude zo het nieuwe jaar 
aankondigen. 
Van oudsher dient het luiden van de kerkklok om de omwonenden ergens op te attenderen. Het aanbreken 
van een nieuw jaar is toch iets waar mensen naar uitkijken en het liefst samen vieren. 
Daarom ook nu weer op 31 december om middernacht de klokken luiden, dit als teken voor hoop, eenheid 
en samenhorigheid voor alle inwoners. 

 
Puzzels  
Alle puzzels thuis gemaakt en geen gelegenheid om er één uit de kast van de kerk uit te zoeken?. 
Bel me en dan kom ik bij u langs met enkele puzzels. 
Mieke den Haan.   Tel. 588737 


