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Van de predikant (overgenomen uit de Korenaar-WhatsApp groep) 
 
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. 
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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 
 
 

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 
 
 

Kerkdienstenrooster 
 
6 februari 2022 10.00 uur o.l.v. ds. Meindert Burema, Alphen aan de Rijn 
Organist: Piet Boon 
Koster: Cok Rademaker 
Collecten:  
1e inzameling van uw gaven is voor Kerk in Actie, Oeganda 
2e inzameling van uw gaven is voor de eigen diaconie 
 
13 februari 2022 10.00 uur o.l.v. ds. Jelke de Jong, Pijnacker 
Organist: Herman Verbree 
Koster: Hilbrand Zintel 
Collecten: 
1e inzameling van uw gaven is voor plaatselijk missionairwerk 
2e inzameling van uw gaven is voor Siriz, onbeperkte zwangerschap 
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20 februari 2022 10.00 uur o.l.v. ds. Johan Langelaar, Vianen 
Organist: Jos Qualm 
Koster: Aad van Zanten 
Collecten: 
1e inzameling van uw gaven is voor de voedselbank 
2e inzameling van uw gaven is voor het onderhoudsfonds 
 
27 februari 2022 10.00 uur o.l.v. ds. Keesfrank Klaassen, Harderwijk 
Organist: Piet Boon 
Koster: Alfred Hoogendoorn 
Collecten: 
1e inzameling van uw gaven is voor de kerk 
2e inzameling van uw gaven is voor Mercy ships 
 
 

Collectedoelen – nader toegelicht 
 

6 februari, heilig Avondmaal 
1e inzameling van uw gaven is voor Kerk in Actie, Oeganda 
Goed boeren in een lastig klimaat in Noord Oeganda. In het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om 
voedsel te verbouwen. De regen valt steeds grilliger door de wereldwijde klimaatverandering. Soms is er 
droogte, soms staan de velden onder water. Samen met de Kerk van Oeganda steunt Kerk in Actie 
boerengezinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan. Ze leren nieuwe landbouwtechnieken en bewaren 
hun oogst beter. Ze vormen coöperaties en spaargroepen. Iedereen legt geld in en om de beurt kan iemand 
het hele bedrag gebruiken voor een grotere (landbouw)investering. Daarmee krijgen boerinnen en boeren 
de slagkracht om hun productie te verhogen. Ze maken energiezuinige ovens, planten bomen om erosie te 
voorkomen, leggen visvijvers aan en gaan bijen houden. Dat is goed voor mens èn natuur. Steunt u 
boerengezinnen in Noord-Oeganda via de collecte in de kerk, zodat ze droogte en overstromingen het hoofd 
kunnen bieden? 
 
2e inzameling van uw gaven is voor de eigen diaconie 
 
Avondmaal collecte 
De inzameling van uw gaven is voor Cama zending, Makassar, Indonesië  
Peter en Anne-Marie Dekker werken sinds het begin van 2017 in Makassar op het eiland Sulawesi in 
Indonesië. Samen met studenten en een team van CMA Indonesia gaan zij ondernemingen opzetten in het 
gebied ten zuiden van Makassar. Deze ondernemingen zorgen ervoor dat er bruggen worden gebouwd 
tussen de christelijke studenten van de Jaffray University, de plaatselijke kerk en de voornamelijk 
moslimbevolking in het gebied. Ze zijn door CMA Indonesia gevraagd om te adviseren bij het ontwikkelen 
van ondernemingen in de dorpen ten zuiden van Makassar. Deze ondernemingen moeten een toegevoegde 
waarde bieden voor de plaatselijke bevolking en zorgen ervoor dat de moeilijke omstandigheden waaronder 
mensen leven, verbeteren. Hierdoor zal de kerk meer worden gewaardeerd door de bevolking en 
bestaansrecht opbouwen in de omgeving.  
 
13 februari  
1e inzameling van uw gaven is voor voor plaatselijk missionairwerk 
De vakantie bijbel week, de paasbroodjes actie, een kraam op de jaarmarkt, filmhuis, de kerstpakketten actie 
en nog veel meer. Helpt u mee de plaatselijke missionaire activiteiten mogelijk te maken en te houden? 
 
2e inzameling van uw gaven is voor Siriz, onbeperkte zwangerschap 
Siriz is de specialist bij onbedoelde zwangerschap. Wij bieden preventie, ondersteuning en zorg. Door middel 
van voorlichting onder jongeren willen we het aantal onbedoelde zwangerschappen in Nederland 
terugdringen. Daarnaast verlenen wij kortdurende en langdurende psychosociale hulp aan vrouwen en 
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mannen die te maken krijgen met een onbedoelde zwangerschap. Tevens bieden wij opvang aan zwangere 
vrouwen zonder woonplek die intensieve begeleiding nodig hebben als voorbereiding op het moederschap 
op jonge leeftijd. Wij werken in heel Nederland met 35 beroepskrachten en ongeveer 50 opgeleide 
vrijwilligers. Siriz is opgericht in september 2010 en komt voort uit de VBOK. 
Siriz werkt met christelijke waarden zoals bemoedigend, oog voor elkaar en krachtig. Siriz helpt iedereen 
ongeacht levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst, geslacht of seksuele geaardheid. 
 
20 februari  
1e inzameling van uw gaven is voor de voedselbank 
 
2e inzameling van uw gaven is voor het onderhoudsfonds 
Een kerkgemeente moet onderhouden worden, dat geldt zeker voor de gebouwen.  Helpt u mee? 
 
27 februari 
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 Mercy ships Medische zorg voor ieder mens 
Mercy Ships begon met een droom: ziekenhuisschepen bemand met vrijwilligers die de armste landen van 
de wereld helpen door medische zorg te bieden. Gods liefde op een praktische manier aan de allerarmsten 
laten zien. Door de jaren heen heeft Mercy Ships met een handvol schepen meer dan twee miljoen mensen 
in ontwikkelingslanden geholpen met medische operaties en ontwikkelingsprojecten. En elke dag, met elke 
operatie, elk patiënt, brengen we die droom in vervulling. 
 
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 december 2021 
 

Kerk: 05/12 € 193,46 
 19/12 € 190,67 
 26/12 € 173,17 
Onderhoudsfonds: 12/12 € 205,47 
 25/12 € 173,17 
 31/12 € 173,17 
Diaconie: 05/12 € 192,52 
 19/12 € 187,67 
 26/12 € 173,17 
 31/12 € 173,17  
 
Kerk in Actie/PKN 
Diaconaat: 12/12 € 204,72 
Kinderen in de knel 25/12 € 240,67   
 
Alle gulle gevers bedanken wij hartelijk voor hun giften. 
College van Kerkrentmeesters 
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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. 

 
 

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 februari in 1 keer (is 8 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. 
Uw diaconie 
 
 

Jarigen 80+ 
 

1 februari Dhr. H. de Jong     81 jaar 
 
5 februari Dhr. C.J. Ooms     82 jaar 
 
12 februari Mevr. E. Brouwer - van der Plas   85 jaar  
 
15 februari Mevr. A.T. van Dijke – Moerland   83 jaar 
 
18 februari Dr. A.F. Brobbel Dorsman    81 jaar 
 
19 februari Mevr. C.M. de Ruiter - van Aalst   87 jaar 
 
  



 Kerkklanken februari 2022, pagina 6 

21 februari Dhr. J. de Gelder     82 jaar 
 
24 februari Mevr. B.S. Obispo     83 jaar 
 
25 februari Mevr. W. Slappendel    88 jaar 
 
26 februari Mevr. M. de Gelder - de Gelder   86 jaar 
 
27 februari Dhr. P.J.U. Hassefras    86 jaar 
 
1 maart  Mevr. M.J. Zaal - van Gemeren   93 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. 

 
Kerkelijke stand 

 
Verhuisd binnen onze gemeente:  
Dhr. F. van den Bosch  
 
Verhuisd en vertrokken naar andere gemeente:  
Dhr. A.H.P.M van Amsterdam en mevr. A van Amsterdam-Luyken  
 
 

Verslag Kerkenraadsvergaderingen 10 januari 2022 
 
Aanwezig:  
Marianne Bol, Annette van den Bosch, Rita van Dorp, Mieke den Haan, Trudy den Haan, 
Agnes Huisman (notuliste), Anneke de Jong, Jaap Kraaij, Heleen Polderman, Meinte 
Vierstra, Marian Zintel 
 
Afwezig: 
Nelleke de Beus, Willem de Beus, Christiaan Knibbe, ds. Carla Melgers 
 
 
1. Welkom en opening:  
Meinte heet iedereen welkom en steekt de kaars aan. Anneke opent de vergadering met een mooi verhaal. 
 
2. Notulen vergadering 13 december 2021 - Actielijst: 
16. Onderhoud dak. Jaap heeft geïnformeerd naar de mogelijkheden zonnepanelen te plaatsen. Er is nog 
meer informatie nodig alvorens een besluit genomen kan worden. 
20. Ouderling van dienst voor bijzondere diensten. Heleen licht de werkzaamheden toe. Hierop bieden Rita 
en Annette zich aan, waarvoor dank!  
 
3. Mededelingen voorzitter 
De mail die Nelleke stuurde wordt besproken. Agnes zal Nelleke antwoorden i.o.m. het moderamen. 
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4. Uit de commissies 
4.1 Missionaire commissie 
- Door de missionaire Commissie van de Hervormde Gemeente is aangegeven dat de wens tot een 

gezamenlijke openluchtdienst van de 3 kerken nog steeds op de wensenlijst staat. 
- Besloten wordt weer een 40-dagenkalnder aan de 80+-ers aan te bieden. 
 
4.2 Diaconie 
- -e kerstpakketten actie is goed verlopen. Er zijn 150 pakketten bezorgd door 10 mensen. De meest 

ontvangers waren blij verrast met het pakket! 
 
4.3 College van Kerkrentmeesters 
- Er is een offerte ontvangen voor het schilderwerk aan de buitenkant. Deze offerte valt hoger uit dan 

begroot. De kerkenraad gaat akkoord met de offerte.  
- Het college adviseert om bij uitvaarten waar meer dan de basisvoorzieningen in verzorging wordt 

gevraagd, de catering uit te besteden. 
 
4.4 Liturgie Commissie 
- De dienst op 2 januari is een goede dienst geweest en is ook goed ontvangen. 
 
4.5 Pastoraat 
- Er zijn 3 mensen opgenomen in de Driehof, Marianne gaat zo snel als kan op bezoek. 
- Rita geeft aan dat zij geen wijkmedewerker van wijk 2 meer is, maar dat Marijke van Zanten deze taak 

van haar overneemt. 
 
5. Rooster Ouderling van dienst en kerkenraadsvergaderingen 
De roosters worden doorgenomen en de opengevallen diensten worden verdeeld.  
 
6. Uitbesteden financiële zaken 
Trudy heeft geïnformeerd naar de mogelijkheden en brengt de kerkenraad hiervan op de hoogte. Mogelijk 
wordt een administratiekantoor uitgenodigd voor een vrijblijvend gesprek. 
 
7. Ouderlingenblad 
Er worden elke maand (te) veel exemplaren van het Ouderlingenblad toegezonden. Heleen inventariseert 
hoeveel leden van de kerkenraad het nog willen ontvangen en zal het aantal laten reduceren. 
 
8. PAUZE 
 
9. Stand van zaken Donkey Mobile app 
Meinte brengt ons op de hoogte van de stand van zaken. Voorlopig blijft de Gemeente-app nog bestaan. 
 
10. Taken van de ouderling van dienst 
De bijlage wordt doorgenomen. Er is nog een aantal zaken om aan te vullen, dit zal Heleen op zich nemen. 
 
11. Rondvraag 
- Agnes heeft een mail ontvangen met de vraag om gegevens te verstrekken over de Korenaar om deze te 

delen op internet. Na overleg besluit de kerkenraad hier niet aan mee te werken. Agnes antwoord de 
verzoeker.  

- Agnes geeft aan graag mee te doen aan een online cursus voor scriba van de PKN. De kerkenraad gaat 
akkoord. 

- Rita vraagt of er al actie is ondernomen op de vraag van Nelleke om haar bezoekwerk tijdelijk over te 
nemen. Dit is afgehandeld. 

- Trudy vraagt wat te doen met de collecten bij diensten die niet doorgaan. De kerkenraad geeft aan dat 
de collecten gewoon moeten worden meegerekend. 
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- Er zijn vaak storingen in het netwerk. Onderzocht wordt of we mogelijk voor een andere provider moet 
kiezen. 

- Heleen meldt het volgende. Direct na het bericht dat Willem de Beus ziek is en voorlopig dus niet kan 
meewerken als ouderling, belde Jan Jongenotter op en bood aan om, waar nodig, pastoraal werk te willen 
doen. Een mooi aanbod en fijn dat hij zo meedenkt. Indien nodig zullen we hem zeker benaderen.  

 
12. Sluiting 
Meinte sluit de vergadering met een gedicht. 
 
Volgende vergadering is op maandag 14 februari. 
 
 

Gedicht 
 

Ik wens jou 
 

Ik wens jou een dak boven je hoofd 
dat je huis een thuis mag zijn, je tafel vol met brood 

dat je rustig slapen kunt, de hele nacht 
dat de liefde van je leven op je wacht 

 
Ik wens jou genoeg om door te gaan 

dat je rijkdom vindt door ook van weinig te bestaan 
ik wens jou -volle dagen toe – en vrije tijd 
met kinderen om je heen, tot aan het eind 

 
een muur voor de wind 
en een vuur voor de kou 

een jas voor de regen 
en een vriend dichtbij jou 

 
‘k wens jou vrede toe om wie je bent 

dat je lacht en huilt met alle mensen die je kent 
dat de liefde aan je hart vervulling geeft 

in elk van de seizoenen dat je leeft 
 

een muur voor de wind 
en een vuur voor de kou 

een jas voor de regen 
en een vriend dichtbij jou 

 
Ik bescherm je voor de wind, en vind voor jou een schuilplaats 

in de nacht maak ik een vuur want dan word jij niet bang 
in het donker loop ik naast je als een trouwe engel 

ik ben hier, wij gaan samen, heel je leven lang 
 

van Trinity 
Ingebracht door Meinte Vierstra 
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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 
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 maartnummer inleveren tot 25 februari a.s. 
bij de redactie via e-mail: postkerkklanken@hotmail.com of kerkklanken@pghkorenaar.nl. 
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Bijbelleesrooster februari 2022 
 

Dag en datum Bijbeltekst Onderwerp 
di 1 feb Psalm 9 God beschikt 
wo 2 feb Jesaja 45:14-19 Israël als voorbeeld 
do 3 feb Jesaja 45:20-25 Alleen bij de HEER 
vr 4 feb Jesaja 46:1-13 god vs. God 
za 5 feb Psalm 48 Zo is God 
zo 6 feb Lucas 5:1-11 Goede vangst 
ma 7 feb Lucas 5:12-16 Aangeraakt 
di 8 feb Lucas 5:17-26 Hoera, vergeving! 
wo 9 feb Lucas 5:27-39 Oud en nieuw 
do 10 feb Psalm 1 Als een boom 
vr 11 feb Jesaja 47:1-15 De rollen zijn omgedraaid 
za 12 feb Jesaja 48:1-11 IJzer en brons, geen zilver 
zo 13 feb Jesaja 48:12-22 De HEER roept 
ma 14 feb Jesaja 49:1-7 Het verborgene zichtbaar gemaakt 
di 15 feb Jesaja 49:8-13 Goede reis 
wo 16 feb Jesaja 49:14-26 Ik vergeet jou nooit 
do 17 feb Psalm 3 Al ga ik door een dal ... 
vr 18 feb Lucas 6:1-11 Sabbats(on)rust 
za 19 feb Lucas 6:12-26 In de leer bij Jezus 
zo 20 feb Lucas 6:27-38 Christelijke assertiviteit 
ma 21 feb Lucas 6:39-49 Wie ogen heeft om te kijken, moet zien 
di 22 feb Lucas 7:1-10 Geloof, hoop en liefde 
wo 23 feb Lucas 7:11-17 Opwekking 
do 24 feb Amos 1:1-10 Misdaad op misdaad 
vr 25 feb Amos 1:11–2:5 Ook Juda zal in vlammen opgaan 
za 26 feb Amos 2:6-16 Ondankbaar Israël 
zo 27 feb Amos 3:1-8 Oorzaak - gevolg 
ma 28 feb Amos 3:9–4:3 Wat is te redden uit de muil van een 

leeuw? 
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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: Agnes Huisman     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  
Zie het kerkdienstenrooster aan het begin van Kerkklanken 
 
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 
 
Begrafenissen: info via de Scriba 
Coördinatie overige taken:  Erna Voets en Sandra v/d Haven  
Voor koffie/thee en broodjes: Marian Zintel  
 
 


