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Orde van dienst 30 januari 2022 
(voorganger dhr. Hans (J.P.) Karstens 

 
Orgelspel  
Lied voor de dienst 287: 1, 2 en 5  
Welkom  
Stil moment  
Intochtslied psalm 24: 1, 2 en 5  
Votum: Onze hulp  
Aanvangstekst  
Klein gloria  
Kyriegebed  
Glorialied: Psalm 147: 1 en 7  
Gebed bij de opening van de Schriften  
Kinderlied (Kindermoment afhankelijk 
van aanwezigheid van kinderen)  
1e lezing: Jesaja 61: 1 – 9  
Lied 438: 1 en 4  
2e lezing: Lucas 4: 14 – 30  
Lied 837: 2, 3 en 4  
Verkondiging: “Doet Jezus ertoe?” (n.a.v. 
Lucas 4: 20b)  
Lied 512: 1, 2, 3, 4 en 5  
Gebeden  
Aandacht voor de collecte  
Slotlied 870: 1,2,3,6 en 7  
Zegenbede  
Amen (3x) 
 
 

 
 

 
 
                                                                                                                                                                       
 
 
 
 

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 zondag 30 januari 
Vandaag gaat in de dienst gaat de heer Hans Kartsens uit 
Leiden voor in de dienst. 
Ed de Jong is koster en Jos Qualm bespeelt het orgel. 
 
Collecten: 
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 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? 
 

Bezoekers welkom per 30 januari 2022! 
Door het versoepelen van de maatregelen rondom het corona virus kunnen we vanaf zondag 30 
januari weer van start gaan met het toelaten van kerkgangers in de diensten.  
Rondom de kerkdienst houden we ons aan onderstaande algemene huisregels: 

 Mensen die ziek of verkouden zijn blijven thuis, ook hun huisgenoten blijven thuis. 

 Er mag ingetogen gezongen worden. 

 Tussen kerkgangers dient anderhalve meter afstand gewaarborgd te worden. 

 Huisgenoten mogen bij elkaar zitten. 

 Volg de aanwijzingen op van coördinatoren. 

 Volg de aangewezen looproutes. 

 Geen garderobe. De jassen worden aan de stoelen gehangen of op de schoot gehouden. 

 Geen ontmoeting en consumptie na afloop. 

 Het bezoek aan het toilet in de kerk tot een minimum beperken. 
 Binnenkomst van de kerk en kerkzaal: 

 De deuren van de hoofd en zij ingang zijn geopend 

 Bij de hoofd en zij ingang staat op een tafeltje een desinfecterend middel. 

 Coördinatoren wijzen de plaatsen aan in dien nodig. 

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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Volgende week, 6 februari gaat ds. Meindert Burema uit Alphen aan den Rijn in onze dienst voor, 

de koster is Cok Rademaker en Piet Boon bespeelt het orgel. 
 

 
Kindernevendienst:  
We starten weer met de kindernevendienst. 
De leiding voor de komende zondagen: 30 januari Lavinia, 6 februari Guido, 13 februari Tieke 
 
We zijn op zoek naar mensen die mee willen gaan doen in het leiden van de kindernevendienst. Vaste 
mensen zijn uiteraard welkom. Als u/ jij 1 of 2 keer per jaar mee wilt doen dan zijn we daar ook heel blij 
mee. Via het mailadres kindernevendienst@pghkorenaar.nl kan meer informatie worden opgevraagd en 
kunt u zichzelf opgeven.  
Dankjewel alvast, hartelijke groet Lydia  
 

 
Dankwoord aan: 
Gré v.d. Haven, Agnes Huisman, Mieke den Haan, Riet de Jong, Marianne Bol en Lydia Bol, Martin 
Heijker, Arend van Zanten, Willem de Beus, Jaap Jansen, Ben Kalisvaart en Hans v.d. Lip en de 
organisten. 
Iedere week waren een aantal van jullie aanwezig om te zingen in de dienst. Er werd om 9.30 uur geoefend 
samen met de organist. Ik kon altijd een beroep op jullie doen. Ook de organisten hebben erg hun best 
gedaan om de begeleiding aan te passen aan het kleine aantal zangers. Het was fijn dat er daardoor 
wekelijks zang gehoord werd in de diensten. Zeker ook voor de mensen thuis. Met heel veel dank, ik denk 
ook namens de gemeente en goede herinneringen aan deze oefenuurtjes en het zingen met elkaar.  
Een hartelijke groet van Heleen. 
 

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! 
 

 
SPRUITEN 
Er zijn nog enkele weken heerlijke spruiten bij het bedrijf van Enno. Pak uw/je kans en koop een zakje voor 
2 euro en steun hiermee ons project in Burkina Faso. Het geldkistje staat op de steen maar overmaken 
mag natuurlijk ook naar NL50RABO 0325908370 t.n.v. Missionaire commissie de Korenaar Hazerswoude-
Dorp. Geen idee wat te maken van de spruiten, neem dan het lekkere recept van Aafke mee die ook op de 
steen ligt 
Eet smakelijk en hartelijk dank,  
Uw Missionaire Commissie 
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Geliefde gemeente, 
Allereerst wil ik u en jullie heel hartelijk danken voor alle medeleven. Dat doet mij goed.  
Wat mij ook goed doet is het weten dat veel van het gemeentewerk ‘’gewoon’’ doorgaat door de inzet van 
alle leden van de kerkenraad en de contactmedewerkers die beschikbaar zijn voor het pastoraat en door 
de inzet van mijn vervanger mevrouw Annie Vermeij. De kracht van onze gemeente is het omzien naar 
elkaar, niet alleen door de hiervoor genoemden maar niet in de laatste plaats door u en jou als 
gemeentelid. Die kracht is een grote zegen die ik nu in deze periode ook voor mijzelf mag ervaren. 
Ik ben inmiddels bezig met de derde chemokuur. Het begin van elke kuur gaat gepaard met bijwerkingen 
die gelukkig na een week wat minder worden. Ik voel mij dan weer een stuk fitter en werk dan dagelijks aan 
mijn conditie door thuis wat te sporten en zoveel mogelijk kilometers te lopen.  Als de bloedwaarden goed 
zijn, begin ik op 11 februari met de laatste kuur van drie weken. Van harte hoop ik dat het herstel daarna 
goed zal verlopen maar dat zal tijd kosten, zo is mij gezegd.  
Ik ervaar deze periode, ondanks moeilijke momenten en het gemis van het kunnen werken en voorgaan in 
de gemeente, als heilzaam omdat het mij leert steeds meer te leven in afhankelijkheid van onze Schepper. 
Hij is het die ons dag aan dag draagt, ook door de vele lieve mensen om mij heen, ook door u als 
gemeente. 
Velen van u leven met zorgen, met verdriet en gemis. In gedachten en gebed ben ik met u verbonden in 
het vertrouwen op God, de Goede Herder die ons nieuwe kracht geeft en leidt langs veilige paden. 
Jongens en meisjes, ook jullie mis ik erg, jullie spontaniteit, eerlijkheid en vrolijkheid. Jullie geloof en 
vertrouwen. Ik leer altijd zo veel van jullie. Ook al zien we elkaar al een tijd niet, jullie zijn in mijn gedachten 
hoor! En ik bid voor jullie allemaal. Ik hoop dat het goed gaat thuis en op school. En in de kerk, want daar 
mogen jullie gelukkig weer naar toe. Ik kijk er naar uit jullie en de hele gemeente weer te zien in de kerk. 
Wat fijn dat we dan weer samen kunnen zingen en bidden en mooie verhalen uit de Bijbel horen.  
Kennen jullie dit lied? Ik vind het heel mooi. Zullen we dat gaan zingen als ik er weer ben? 
De zegen van God wens ik jou toe, 
weet dat Hij jou nooit verlaat. 
De zegen van God blijft bij jou, 
overal waar je gaat. 
 
Vrede voor jou en zijn hand op jouw leven. 
Liefde en vreugde zal Hij aan je geven. 

 
In verbondenheid, 
ds. Carla Melgers 
 


