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Coronaregels 
 
Op 19 december 2021 zijn er nieuwe maatregelen afgekondigd i.v.m corona. Daarom geleden 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) 
 
 
 

 

Kerkklanken Maandblad Protestantse Gemeente 
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Kerkdienstenrooster 
 
De diensten zoals hieronder vermeld zijn onder voorbehoud. 
 
2 januari 2022 10.00 uur o.l.v. Liturgiecommissie Nieuwjaarsochtend bijeenkomst  
Piano begeleiding 
Koster: Cok Rademaker 
1e en 2e collecte: Kerk, Diaconie en Onderhoudsfonds 
 
9 januari 2022 10.00 uur o.l.v. Mevr. A. Vermey, Boskoop. 
Organist: Herman Verbree 
Koster: Hilbrand Zintel 
1e en 2e collecte Kerk en Diaconie  
 
16 januari 2022 10.00 uur o.l.v. ds. Marijke Kwant Alphen ad Rijn 
Organist: Jos Qualm 
Koster:  Aad van Zanten 
1e en 2e collecte: Diaconie en Onderhoudsfonds 
 
23 januari 2022 10.00 uur o.l.v.  ds. nog niet bekend. De dienst wordt waarschijnlijk niet gehouden. Let op 
de gegevens via de gemeentebrief! 
Organist: Herman Verbree 
Koster: Alfred Hoogendoorn 
Collecten: Kerk en Diaconie 
 
30 januari 2022 10.00 uur o.l.v. dhr. Hans Karstens, Leiden 
Organist: Jos Qualm 
Koster: Ed de Jong 
1e en 2e collecte: PKN/Jeugdwerk en Onderhoudsfonds 
 
 

Kort verslag Kerkenraadsvergadering 13 december 2021 
 
Aanwezig:  
Nelleke de Beus, Rita van Dorp, Mieke den Haan, Trudy den Haan, Agnes Huisman 
(notuliste), Annette v.d. Bosch, Anneke de Jong, Jaap Kraaij, Heleen Polderman, Meinte 
Vierstra, Marian Zintel 
 
Afwezig: 
Marianne Bol, Willem de Beus, Christiaan Knibbe, ds. Carla Melgers 
 
 
Welkom en opening 
Nelleke de Beus is bereid gevonden tijdelijk de rol als adviserend voorzitter op zich te nemen. Meinte heet 
haar van harte welkom. Agnes opent met een gebed.  
 
2. Notulen vergadering 8 november 2021 
Mieke meldt dat bij de vergadering over de lichtjestocht geen van de vertegenwoordigers van de andere 
kerken aanwezig is geweest. Conclusie is dat de lichtjestocht niet doorgaat. 
Verslag wordt goedgekeurd. 
De actielijst wordt doorgenomen en besproken: Sharon Kastelein wordt de coördinator van de oppas. Zij zal 
ook het nieuwe rooster maken. Janine Zaal gaat meedoen bij de oppasdienst.  
2e ouderling voor herdenkingsdiensten: Er wordt iemand genoemd en deze zal gevraagd worden. 
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3. Uit de commissies 
 
3.1 Missionaire commissie 
- Kerstkaarten zijn klaar 
- De verkoop van de spullen op de steen in de kerk gaat boven verwachting goed. Er is al meer dan € 

250,00 opgehaald. Onderzocht wordt om volgend jaar misschien weer andere spullen aan te bieden 
voor de verkoop. 

- Vorig jaar is tijdens de jaarwisseling in alle kerken de klok geluid om 0.00 uur. Anneke biedt zich aan om 
dat ook dit jaar weer te doen. Dit aanbod wordt in dank aangenomen. Mieke zal de andere kerken 
vragen het ook te doen. 

 
3.2 Diaconie 
- Het is druk met de kerstpakketten, maar alles loopt naar wens.  
- De Donkey Mobile app kan gedownload worden. De eerste gegevens zijn ingevuld en het ziet er 

hoopvol uit. In de pauze wordt het uitgeprobeerd maar er zijn nog wat problemen die verholpen zullen 
worden.  

 
3.3 College van Kerkrentmeesters 
Het college krijgt veel vragen over de collectebonnen. Een aantal mensen heeft nog heel veel 
collectebonnen op voorraad. Deze vertegenwoordigen daarmee toch een behoorlijke geldwaarde. 
Afgesproken wordt dat: 
- Het gebruik van collectebonnen niet meer actief gepromoot zal worden; 
- Mensen bonnen kunnen inleveren in de mandjes die in de kerk staan; 
- Mensen eventueel de bonnen bij Trudy kunnen inleveren. Zij zal dit verrekenen en overmaken.  
 
3.4 Liturgie Commissie 
De dienst voor 2 januari is gereed. De bedoeling is deze in de kerkzaal te kunnen houden in samenwerking 
met een organist. Onderwerp in de dienst is een aantal frasen uit het Onze Vader. 
 
3.5 Pastoraat 
Er worden een aantal pastorale zaken gedeeld. 
 
4. Diensten rondom de feestdagen 
- Het kinderkerstfeest op 24 december vanaf 16.30 uur wordt digitaal en kan met een QR-code worden 

gevolgd. 
- De dienst op kerstavond zou gezamenlijk met de Hervormde Gemeente plaatsvinden. Door Corona gaat 

dit niet door. Er is gevraagd aan de Hervormde gemeente of de link naar de dienst van de HG gedeeld 
kan worden in de Korenaar. 

- Er wordt gesproken over het doel waarvoor de gezamenlijke collecten bestemd zijn: Ons voorstel is: 
kind-vluchtelingen op Lesbos en over de rechtmatige verdeling van de opbrengst. 

- -Eerste kerstdag zal (onder voorbehoud) ds. Carla Melgers voorgaan. Zij bereidt de dienst voor, mocht 
het niet lukken om voor te gaan dan zal de dienst worden gelezen. 

- Tweede kerstdag: geen dienst 
- Oudejaarsavond: Er was een dienst gepland in de Katholieke kerk waar wij voor uitgenodigd waren. 

Deze dienst gaat niet door, mede door de Corona maatregelen. Voor die avond kan men elders een 
dienst digitaal volgen. 

- Nieuwjaarsdag: geen dienst, deze is verplaatst naar zondag 2 januari ; zie punt 3.4. 
 
5. Diensten december 2021 tot en met maart 2022 
De diensten waarin Carla niet kan voorgaan, worden doorgenomen. Alle diensten zijn nu rond behalve die 
van 23 januari. Er is tot nu toe geen enkele predikant te vinden die kan voorgaan. Afgesproken wordt dat 
deze dienst dan niet doorgaat. De kerkgangers wordt verzocht een dienst elders bij te wonen of digitaal te 
volgen. Alle bij de dienst betrokken medewerkers worden op de hoogte gebracht. 
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6. Pastoraat 
Rita van Dorp brengt uitgebreid verslag uit van de bijeenkomst met de wijkmedewerkers. Op 2 na waren 
alle wijkmedewerkers aanwezig. Het was een prettige avond waarin veel mooie verhalen zijn gedeeld over 
pastorale bezoeken. 
Aandachtspunten: 
- Men is onzeker over de positie van de wijkmedewerkers nu de Korenaargroepen worden ingesteld; 
- Er is onvrede/onzekerheid door het gebrek aan aansturing; 
- Er is gebrek aan een goede adreslijst van de wijken. Deze zal worden opgevraagd net als een lijst voor 

75+ers; 
- Men wil graag 75+ers  een kleine kerstattentie sturen; 
- Er worden nog 2 wijkmedewerkers gezocht; 
Rita heeft namens de Kerkenraad de wijkmedewerkers gecomplimenteerd en bedankt voor al het werk dat 
verzet wordt. 
Heleen vraagt medewerking van de kerkenraadsleden voor de dringende pastorale zorg. Iedereen zegt dit 
toe. Wel graag, wanneer aan de orde, afstemmen met de wijkmedewerkers of er niet al iemand in contact 
is met de te bezoeken persoon. 
 
7. PAUZE 
 
8. Verslag overleg met moderamen Koudekerk 
Het verslag geeft een beeld van een goede, inspirerende en bemoedigend gesprek. Ook Koudekerk is graag 
bereid diensten “uit te wisselen” bv. als we hier geen predikant kunnen vinden kunnen we kerkgangers 
verwijzen naar Koudekerk of zelfs aanbieden het met een autodienst mogelijk te maken in Koudekerk de 
dienst bij te wonen. 
 
9. Taken van de ouderling van dienst 
De bijlage wordt doorgenomen. Er is nog een aantal onvolkomenheden en zaken om aan te vullen:  
- Taak bijzondere dienst, herdenken van een overledene op de zondag na de begrafenis, familie 

ontvangen, uitleggen wat er met de kaars en de steen gebeurt. 
- In een Avondmaalsdienst de mensen nodigen voor brood en wijn. 
Heleen vult deze nog aan in het document en stuurt de update. 
Naar aanleiding hiervan wordt ook gesproken over het groene boek wat vroeger hiervoor werd gebruikt. 
Dit staat opgeslagen in de cloud, een link naar de dropbox stond vroeger in de agenda van de vergadering.  
In deze dropbox staan ook documenten als beleidsplan, plaatselijke regeling. Meinte stuurt deze link door 
naar de Kerkenraad.  
 
10. Begroting missionaire commissie 
De commissie heeft veel geld en dat is niet de bedoeling. Jan Jongenotter vraagt om geen negatief saldo te 
laten ontstaan. Dit heeft momenteel alles met de Coronamaatregelen te maken omdat bepaalde acties niet 
gehouden konden worden. Per jaar zal worden bekeken wat de ontwikkelingen zijn. De kerkenraad 
verklaart de begroting voor akkoord.  
Verder wordt gesproken over het uitbesteden van het opstellen van de begroting en de jaarstukken. Het is 
teveel en de PKN stelt te veel specifieke eisen. Er zal bij de PKN geïnformeerd worden of dit via een 
administratiekantoor kan worden gedaan of we huren een beroepskracht in hiervoor. Dit komt terug op de 
agenda van januari.  
 
11. Mededelingen voorzitter 
Geen mededelingen. Wel een opmerking en dankwoord dat Nelleke deze taak tijdelijk op zich wil nemen.  
 
12. Rondvraag 
Graag voor de medewerkers van de kindernevendienst een blijk van waardering voor het project: “Tel je 
mee” dat ze hebben gedaan in de adventstijd. Hier zal in de laatste Gemeentebrief van dit jaar aandacht 
aan worden besteed. 
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Anneke stelt voor de vrijwilligers die veel doen bij uitvaartdiensten een kleine vergoeding te geven. De 
kerkenraad is daar niet persé op tegen, maar het schept wel ongelijkheid. Het is de bedoeling dat duidelijk 
wordt wat het basisaanbod is. Gaan de familieleden verder dan die basis, dan wordt de verzorging 
uitbesteed. De basismogelijkheden worden opnieuw bekeken en op papier gezet. 
 
13. Sluiting 
Anneke sluit de vergadering met een gebed. 
 
Volgende vergadering is op maandag 10 januari. 
 
 

Collectedoelen 
 

1 januari, nieuwjaarsdag 
Geen dienst 
 
2 januari, nieuwjaarsviering 
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? 
 
9 januari 
1e inzameling van uw gaven is voor 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. 
 
16 januari 
1e inzameling van uw gaven is voor Makom ma Wouri, Kameroen 
De stichting heeft ten doel het verzorgen van humanitaire hulp, eerste levensbehoeften en scholing in het 
algemeen, ten behoeve van mensen in Kameroen. Met name weeskinderen, gehandicapten en slachtoffers 
van het Hiv-virus in en in het bijzonder in de regio van het stadje Bafia.  
 
2e inzameling van uw gaven is voor het onderhoudsfonds 
Een kerkgemeente moet onderhouden worden, dat geldt zeker voor de gebouwen.  Helpt u mee? 
 
23 januari 
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 
 
30 januari 
1e inzameling van uw gaven is voor PKN jeugdwerk 
Elk jaar strijden jongerengroepen uit heel Nederland voor de hoogste score bij Sirkelslag, een interactief 
Bijbelspel van Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. De groepen spelen het 
spel vanaf hun eigen locatie en staan online met elkaar in verbinding. Bij Sirkelslag staan altijd een 
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Bijbelverhaal en vaak ook diaconale thema's centraal. Jongeren gaan zo op een ongedwongen manier met 
geloofsonderwerpen aan de slag. Voor kerken is Sirkelslag een mooie kans om hen betrokken te houden. 
 
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 november 2021 
 
Kerk:    21/11 € 217,80 
  
Onderhoudsfonds:  07/11 € 217,87 
    28/11 € 217,80 
  
Diaconie:   14/11 € 217,80 
    28/11 € 259,80  
 
Kerk in Actie/PKN 
Najaarszendingsweek:  07/11 € 217,80 
Pastoraat:   21/11 € 217,80 
 
Plaatselijk missionair werk: 14/11 € 217,80 
 
 

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,  
Voorweg 19 
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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 Januari in 1 keer (is 11 collectes) over te maken aan: 
NL46RABO0325907102 ten name van de Protestantse Gemeente. 
 
 

Terugblik kerstpakkettenactie 
 
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 
 
 

Kerkelijke stand 
 
Geboren:  
Op 1 december 2021 Ieke, dochter van Niels en Sabine Dijksterhuis-van Zanten en zusje van Raf en Lio. 
  
Verhuisd binnen onze gemeente:  
Fam. G. Nieuwenhuijse 
 
Bron: Kerkelijk bureau 
 
 

Jarigen: 4 jaar 
 
20 januari Jolie Sigmond  
 
Bron: Kerkelijk bureau 
 
 

Jarigen: 80+ 
 
1 januari 
Mevr. A. de Gelder- Eikelboom   85 jaar 
 
19 januari 
Mevr. T. Jongenotter - Anker   81 jaar 
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21 januari 
Mevr. G.N. van Vliet- van Aalst   85 jaar 
 
1 februari 
Dhr. H. de Jong      81 jaar 
 
5 februari 
Dhr. C.J. Ooms      82 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. 
 
 

Gedicht 
 

Licht op mijn weg 
 

God, geef licht in mijn hart 
en licht in mijn ziel, 
licht op mijn tong, 
licht in mijn ogen 

en licht in mijn oren. 
Geef licht aan mijn rechter- 
en licht aan mijn linkerhand, 

licht achter mij 
en licht voor mij uit. 

Geef licht in mijn spieren 
en licht in mijn vlees, 

licht in mijn bloed, 
licht in mijn haar 

en licht op mijn huid. 
Geef mij licht, 

Versterk mijn licht, 
Maak mij tot licht. 

 
Van Mohammed, Saoedi Arabië 

Ingebracht door Meinte Vierstra 
 

 
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 
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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 februarinummer inleveren tot 27 januari a.s. 
bij de redactie of via e-mail: postkerkklanken@hotmail.com of 
kerkklanken@pghkorenaar.nl. 
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Bijbelleesrooster 
 

Dag en datum Bijbeltekst Onderwerp 
za 1 jan Lucas 2:21-32 Teken van vrede - voor wie het ziet 
zo 2 jan Lucas 2:33-40 Profetes in actie 
ma 3 jan Lucas 2:41-52 Thuis 
di 4 jan Jesaja 41:1-7 De eerste en de laatste 
wo 5 jan Jesaja 41:8-13 Niet alleen 
do 6 jan Jesaja 41:14-20 Bij God is niets onmogelijk 
vr 7 jan Jesaja 41:21-29 Wind en leegte 
za 8 jan Jesaja 42:1-13 De uitverkoren dienaar 
zo 9 jan Johannes 1:19-28 Wie is Johannes? 
ma 10 jan Johannes 1:29-42 Het gevolg van een getuigenis 
di 11 jan Johannes 1:43-51 Uit Nazaret? 
wo 12 jan Psalm 46 Als God voor je is ... 
do 13 jan Lucas 3:1-9 Een roepende in de woestijn 
vr 14 jan Lucas 3:10-22 Aankondiging van de vuurdoop 
za 15 jan Lucas 3:23-38 De Zoon van God 
zo 16 jan Johannes 2:1-12 Het eerste teken 
ma 17 jan Johannes 2:13-25 Hartstocht  
di 18 jan Psalm 66 Getuigenislied 
wo 19 jan Jesaja 42:14-25 Doof en blind 
do 20 jan Jesaja 43:1-7 Het tij keert 
vr 21 jan Jesaja 43:8-13 Hij alleen kent de toekomst 
za 22 jan Jesaja 43:14-21 Kijk niet om, maar vooruit 
zo 23 jan Jesaja 43:22-28 Genade  
ma 24 jan Jesaja 44:1-8 Wie is als Hij? 
di 25 jan Jesaja 44:9-17 Menselijk ambacht 
wo 26 jan Jesaja 44:18-23 Het werk van je handen 
do 27 jan Jesaja 44:24-45:7 Goddelijk ambacht 
vr 28 jan Jesaja 45:8-13 Het werk van zijn handen 
za 29 jan Lucas 4:1-13 Het Woord beschermt 
zo 30 jan Lucas 4:14-30 Het Woord irriteert 
ma 31 jan Lucas 4:31-44 Het Woord geneest 
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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  
Data nog niet bekend 
 
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  
 


