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Liturgie 16 januari 2022 
 
 
Lied voor de dienst: Lied 280: 1 + 2  
Stil moment  
Intochtslied: Lied 280: 3 + 4  
Bemoediging en groet 
Klein Gloria  
 
Inleiding op de dienst 
Kyrie  
Glorialied Lied 650: 1 en 2 
Gebed bij de opening van de Schriften  
Het kinderlied “wij gaan voor even uit elkaar” 
wordt gezongen 
 
1

e
 Schriftlezing (lector): Johannes 2: 1 – 11 

Zingen: Lied 528: 1 t/m 3 
2

e
 Schriftlezing: Gedicht Bruiloft te Kana van 

Muus Jacobse 
Lied 528: 4 + 5 
Verkondiging 
 
Zingen: Lied 791: 1 t/m 3 
Dankzegging en voorbeden   
Collecten: -beamer-presentatie    
Slotlied: (staande) Lied 793: 1 t/m 3 
Zegen       
Gemeente beaamt met zingen 3x amen 
 

 

 
 
                                                                                                                                                                       
 
 
 
 

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, zondag 16 januari 2022  
Vandaag gaat in de dienst ds. Marijke Kwant uit Alphen aan de Rijn voor, de organist is Jos Qualm en 
koster is Hilbrand Zintel. 

 
Collecten: 
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? 
 

Volgende week, zondag 23 januari 2022  

Volgende week 23 januari is er geen (online) dienst in de Korenaar. U kunt natuurlijk altijd de dienst 
in een andere gemeente bekijken op www.kerkomroep.nl 
 

Uit de gemeente 
We kregen zeer verdrietig nieuws van Wim en Glenny van Berkel. 
Bij Glenny is de kanker weer terug gekomen. Er zijn tumoren gezien in haar hoofd. 
Wij wensen hen heel veel sterkte en kracht toe in deze zware, moeilijke tijd. 
 

Kopij inleveren/ insturen naar gemeentebrief@pghkorenaar.nl  
De kopij dient uiterlijk donderdag om 14:00 uur in ons bezit te zijn! 
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Bloemen 

 De bloemen gaan, met een hartelijke groet van ons allen, naar Cor en Irene Ooms. 
Zij worden gebracht door Marian Zintel. 

 

 Afgelopen zondag mocht ik na de dienst de bloemen bij mevrouw Riet Zaal brengen. 
Ze wil u graag laten weten dat het steeds beter met haar gaat. 
En wil u bedanken voor de vele kaarten, met lieve woorden, die ze heeft gekregen. 
Ook vond ze het heel fijn om de bloemen uit de kerk te ontvangen. 
Als 'oefening' hebben we samen "Dank U voor deze nieuwe morgen" gezongen. 
Het was een fijn bezoekje! 
Anneke de Jong 

 
Storing kerkomroep 

Zoals jullie ongetwijfeld gemerkt hebben, was er afgelopen zondag, geen beelduitzending via onze 
Kerkomroep. Gelukkig hebben we tegenwoordig de mogelijkheid om via een usb-stick in de kerkzender, 
een back-up van de uitzendingen te maken! Dus heb ik de ontbrekende kerkdiensten met succes alsnog op 
onze Kerkomroep-server kunnen plaatsen. In de afgelopen week is er contact met de sIKN worden gezocht 
om tot een oplossing van het probleem te komen. 
 Arend van Zanten 

 
Oproep: 
Nelleke de Beus voelt zich door de thuissituatie genoodzaakt het bezoeken van (nieuw) ingekomen 
(voorlopig?) neer te leggen. Is er iemand die dit tijdelijk van Nelleke kan en wil overnemen? Wie zich 
geroepen voelt kan zich bij Nelleke melden: debeusleerling@gmail.com 
 
 

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                                                     
Als U  weer een dienst bij mag wonen kunt u ook in de kerk uw gift kwijt! Er staan 2 mandjes bij de uitgang! 

 
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!  
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