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Orde van dienst  
13 februari 2022 

 
Lied voor de dienst: Lied 287:1,2 en 5 
Welkom 
Stilte 
Intochtslied Psalm 100: 1,2,3 en 4 
Votum en groet 
Klein Gloria 
Verootmoedigingsgebed 
Genadeverkondiging 
 Lied 302 
Richtinggevende Bijbelwoorden 
Lied 912:1,3 en 5 
Gebed bij de opening van de 
Schriften 
Kindermoment en lied: wij gaan voor 
even uit elkaar 
Lezing (lector): Lucas 5: 1-11 
Zingen: Lied 531:1,2 en 3 
Verkondiging 
Lied 939:1,2 en 3 
Dankzegging en voorbeden 
Collecte 
Slotlied 416:1,2 en 4 
Zegen  
3 x Amen 
 
 
 
Zingen: Lied 531 
Overdenking 
Zingen: Lied 377: 1,4,6 en 7 
Gebeden 
Collecte-presentatie beamer 
Slotlied: Lied 840 
 

 
 

 
 

 
 
                                                                                                                                                                       
 
 
 
 

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 13 februari 
Vandaag gaat ds. Jelke de Jong uit Pijnacker in onze dienst voor, 
Herman Verbree bespeelt het orgel en de koster is Hilbrand Zintel 
 
Collecten 
1e inzameling van uw gaven is voor plaatselijk missionair werk 
De vakantiebijbelweek, de paasbroodjesactie, 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 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. 
 

Volgende week, zondag 20 februari  
Volgende week vieren we het Heilig Avondmaal. In deze dienst gaat ds. Johan Langelaar uit Vianen voor, 
Herman Verbree bespeelt het orgel en de koster is Alfred Hoogendoorn. 
 

Kindernevendienst:  
We starten weer met de kindernevendienst. 
De leiding voor vandaag is in handen van Tieke van Zanten 
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  
 

 
 
 

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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De bloemen 
De bloemen gaan met een hartelijke groet van ons allen naar  
Glenny en Wim van Berkel. Wij wensen hen veel sterkte in deze moeilijke tijd. 
De bloemen worden gebracht door Marian Zintel 

 
Vanaf zondag 30 januari zijn kerkgangers weer welkom in de kerk! 
Belangrijk is dat we ons aan onderstaande algemene huisregels houden bij het kerkbezoek: 

- 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 gebruik maken van de garderobe: u kunt uw jas op schoot houden of op de bank leggen. 
- Geen ontmoeting en consumptie na afloop. 
- Het bezoek aan het toilet in de kerk tot een minimum beperken. 

Bij binnenkomst van de kerk en kerkzaal: 
- De deuren van de hoofd en zij ingang zijn geopend 
- Bij de hoofd- en zijingang staat op een tafeltje een desinfecterend middel. 
- Coördinatoren wijzen de plaatsen aan indien nodig. 

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. 

Amnesty International zoekt mensen 
Amnesty International strijdt voor mensenrechten, overal en voor iedereen! 
Amnesty is een wereldwijde beweging van meer dan 10 miljoen mensen die strijden tegen onrecht. In meer 
dan 150 landen voeren zij actie voor gerechtigheid, vrijheid, menselijke waardigheid en gelijkheid. 
Dit werk beschermt en versterkt mensen – van het afschaffen van de doodstraf tot het opkomen voor de 
vrijheid van meningsuiting, van het beschermen van de rechten van migranten en vluchtelingen tot het 
strijden tegen politiek geweld en vervolging. 
 
Voor de collecteweek in maart (13 t/m/19) zijn de huidige actieve vrijwilligers voor  
Hazerswoude - Dorp op zoek naar nieuwe collectanten.  
Wie loopt er met ons mee? 
Neem contact op met Wilma van Keijsteren,  
collecte-coördinator Amnesty Hazerswoude-Dorp  
Telefoon 06-23409770 
 

Overleden 

Overleden Mevrouw T. Noordam-Bos, weduwe van Johan Noordam.  
Onze lieve moeder kwam vandaag (donderdag 10 februari) te overlijden in de Ronssehof te Gouda. U die 
haar heeft gekend wordt van harte uitgenodigd voor de begrafenis op de Algemene Begraafplaats te 
Hazerswoude, maandag 14 februari om 12.45 uur. Er is daarna gelegenheid tot condoleren in de Korenaar. 
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Download onze nieuwe app! 
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Dit kun je met de app 

Via de app blijf je op de hoogte van het laatste nieuws, kun je gemakkelijk geven aan de 
verschillende collecte doelen, de agenda bekijken, berichten plaatsen of iemand opzoeken in het leden 
bestand en lid worden van 1 of meerdere groepen!  

Geven via de app 

Voor elke iDeal-transactie betaal je als bedrijf of kerk transactiekosten, bij onze app willen we de transactie 
kosten laag houden, zo gaan alle inkomsten rechtsreeks naar het goede doel. Dat doen we door te werken 
met een saldo wat in de app wordt opgeslagen. Je laadt dan één keer een tegoed in uw app waaruit je 
vanaf dat moment kan geven. 

Zo werkt het 

Je kunt in de app een bedrag kiezen waarmee je je saldo op wilt laden. Vervolgens stuurt de app je via 
iDeal veilig door naar de betaalomgeving van je eigen bank. Het door jou gekozen bedrag wordt dan 
automatisch naar de bankrekening van onze kerk overgemaakt en weergegeven in de app. Per week kun 
je een bedrag vanuit je saldo aan de collecte geven.  

Wat zijn de grootste voordelen van collecteren via een saldo? 

1. Met een saldo bespaar je transactiekosten 
De iDeal transactie wordt mogelijk gemaakt door iDeal. Die rekent kosten voor de transactie. Die 
liggen rond de €0,35 en die besparen we door niet bij iedere collecte een iDeal transactie te doen 
maar te werken met een saldo. 

2. Saldo = sneller 
Door een saldo op te laden hoef je maar één keer via je bank-app geld over te maken. Je kunt dan 
in het vervolg met één klik op de knop collecte geven. Geen gedoe. 

Kan ik ook geven aan een collecte zonder saldo? 

Ja, dat kan. Dan betaal je wel de transactiekosten a €0,35. 

 

Scan bovenstaande QR code  

met de camera van uw telefoon  

om de app meteen te downloaden! 

 


