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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 

We hopen dat na de volgende persconferentie op 25 januari er meer mogelijkheden zijn weer diensten in 
de kerk te houden. Uiteraard blijven we dan gebonden aan de opgelegde maatregelen als afstand houden, 
een mondkapje dragen bij verplaatsen, toegewezen plaatsen en een maximale bezetting. U ontvangt 
daarover zo snel als het kan meer informatie.  
 

Vandaag, zondag 23 januari 2022  
Vandaag, 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 

 
Collecten: 
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 
 

Volgende week, zondag 30 januari 2022  

Volgende week, 30 januari gaat de heer Hans Kartsens uit Leiden voor in de dienst, Ed de Jong is koster 
en Jos Qualm bespeelt het orgel. 

 
Bloemen 
De bloemen gaan, met een hartelijke groet en felicitaties van ons allen, naar Aad en Marianne Bol. 
Het is donderdag 27 januari, 50 jaar geleden dat zij in het huwelijksbootje zijn gestapt. 
Van harte gefeliciteerd met dit mooie jubileum, en nog veel gezonde en gelukkige jaren met elkaar. 
De bloemen worden gebracht door Eline Wessels. 

 
 

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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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! 

 
Mededelingen Actie Kerkbalans 2022. 
 
Ophalen toezeggingsbrieven Kerkbalans 2022. 
Beste gemeenteleden, 
In de week van 17 t/m 21 januari 2022 zijn de toezeggingsbrieven Actie Kerkbalans 2022 
bij u bezorgd. De leden van het College van Kerkrentmeesters worden daarin terzijde gestaan door 18 
vrijwilligers, waar we natuurlijk heel blij mee zijn. Aankomende week (24 t/m 28 januari 2022) worden de 
retourenveloppen bij u opgehaald. Het helpt de lopers en het College als uw antwoordenvelop op de 
afgesproken dag klaar ligt, zodat de lopers in deze moeilijke tijd niet extra bij u langs hoeven te komen. Uw 
medewerking wordt zeer op prijs gesteld.  
Heeft u nog vragen over het formulier, belt u dan even met Dick Zaal, 06-83792490. 
 
Namens het College van Kerkrentmeesters. 
Dick Zaal, penningmeester. 
 

 
Automatische betaling(en) VVB. 
Ik maak u er op attent dat degenen die hun VVB-toezegging voor het jaar 2022 hebben gewijzigd en 
gewend zijn automatisch te betalen, alleen zelf dit bedrag bij de bank of giro kunnen laten veranderen. 
Wilt u hier graag aandacht aan geven. 
Voor wat betreft wijziging VVB-bedrag met betrekking tot een afgegeven machtiging, hoeft u niets te doen. 
De penningmeester neemt bij incassering de wijziging over zoals aangegeven op het toezeggingsformulier 
VVB 2022. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Dick Zaal, penningmeester CvK. 

 


