
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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  
Vandaag gaat voor in de dienst ds. Jan Compagner uit 
Woerden. Organist is Herman Verbree en de koster is Aad van 
Zanten.  

Lily Hoogendoorn past op. Tieke van Zanten verzorgt de 
kindernevendienst. 
 

Collecten 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. 
2e inzameling van uw gaven is voor de eigen diaconie. 
 

Uit de gemeente 
Ik wil iedereen bedanken voor de lieve kaarten en berichtjes die ik 
mocht ontvangen naar aanleiding van de bij mij geconstateerde 
ziekte. 
Het heeft mij goed gedaan! Onlangs is bij mij de sonde uit mijn 
slokdarm verwijderd en vervangen door een stent. Hierdoor kan ik 
weer drinken en kleine beetjes vast voedsel nuttigen. Hierdoor voel ik 
me een stuk prettiger en het geeft mij weer wat energie. Verder is het 
afwachten hoe de ziekte zich ontwikkelt. 
Frank Helmus 

 
Weer thuis, 
Na een verblijf van 8 weken in Alrijne, de Brug ben ik nu weer 
een week thuis. Lopen gaat steeds beter en met behulp van 
fysiotherapie hoop ik weer kracht terug te krijgen. 
Voor al het medeleven in de vorm van kaarten 
telefoontjes/appjes, héél hartelijk dank!! 
Jan de Gelder. 
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Liturgie 
Zondag 5 december 2021; 

2e van de Advent 
 
Orgelspel 
Lied voor de dienst: lied 439: 1 en 2 
Welkom 
Stil moment 
De 2e adventskaars wordt ontstoken door 
Jamie. Kaarsengedichtje 
De predikant nodigt de gemeente uit om, 
indien mogelijk, te gaan staan   
Intochtslied: Psalm 80: 1 en 7 
Bemoediging en Groet 
Kyrie(afgewisseld met gezongen 
acclamatie) resp. lied 463: 6, 7 en 8 (na 
elke kyrie-intentie!) 
Gebed van de zondag 
Met/voor de kinderen:  

1. Tel je mee? Door 
de kindernevendienstleiding. 
2. Filmpje. 
3. Projectlied. 
Daarna gaan de kinderen naar de 
kindernevendienst.  

Lezing uit de profeten: Sefanja 3, 14 – 17 
(NBV) 
Lied: lied 176: 1 en 3 
Lezing uit het evangelie: Lukas 1, 26 – 38 
(Naardense bijbel) 
Zingen: lied 464: 3 en 4                                                 
Verkondiging 
Zingen: lied 500: 1, 2 en 3 
De kinderen komen onder het naspel terug 
in de kerk    
Dankzegging en voorbeden/ Stil gebed/ 
Onze Vader       
Collecten      
Slotlied: (staande): lied 500: 4 en 5 
Zegen/ Gemeente beaamt met  
zingen 3x amen 
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Geen goedemorgenkoffie! 
In verband met het stijgen van het aantal coronabesmettingen is besloten om de koffiebijeenkomsten van 
onze 3 kerken op dinsdagmorgen, hoe jammer ook, voorlopig stop te zetten. Laten we hopen dat het snel 
weer mogelijk is!  

Weer nieuwe corona regels!  

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: 
U moet nog wel 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, vrij 
houden. Dit geeft al afstand tot de mensen voor en achter u. Op de andere banken mag u vrij plaatsnemen, 
maar wel op gepaste afstand van uw mede-gemeenteleden. Daarmee 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. 
 

Volgende week zondag 12 december  
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. Kindernevendienst wordt verzorgd door Guido. 

1e collecte is voor KIA/Diaconaat en 2e collecte voor het Onderhoudsfonds. 

 
Bloemengroet 
De bloemen gaan, met een hartelijke groet van ons allen, naar Jan en Elly van de Beld. 
30 november waren zij 50 jaar getrouwd. Wij willen hen hierbij van harte feliciteren met dit mooie 
huwelijksjubileum. Ze worden gebracht door Marian Zintel. 
 

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. 

 
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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