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Orde van dienst  
20 februari 2022 

 
Welkom 
Lied voor de dienst: Ps. 111: 1 en 2 
Stil gebed 
Bemoediging en groet 
Zegenbede 
Zang: psalm 111: 6 
Kyriegebeden, responsie 301G 
Glorialied 305 
Inleidende woorden: ‘Bewaar je hart!’   
Gebed 
Kindermoment 
kinderlied: ‘We gaan voor even uit 
elkaar…’ 
Lezing: Eerste Testament: Spreuken 
4: 20 – 27 door de lector 
zang: Psalm 139: 1 en 14 
Lezing Tweede Testament: Johannes 
2: 13 – 25  
Zang: Lied 187 
Overdenking 
Orgelspel 
Zang: Lied 221: 1 en 2 
Avondmaalscollecte 
Lied: 221: 3 
Viering maaltijd van de Heer 
Tafelgebed  

Sanctus: Lied 405: 1 en 3 
Tafelgebed (vervolg) 

Acclamatie: lied 381: 1, 2 en 3 

Tafelgebed (vervolg)
 

Gezamenlijk bidden wij: ‘Onze Vader’  

Delen van brood en wijn  
Afsluiting van de maaltijd: Lied 381: 6 
Dankgebed 
Samenzang slotlied 908: 1, 6 en 7 

Zegen 

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 20 februari 
Vandaag vieren we het Heilig Avondmaal. In deze dienst gaat ds. 
Johan Langelaar uit Vianen voor. Hilbrand Zintel is koster, de 
organist is Jos Qualm. Mariska en Guido Nieuwenhuijse zijn bij de 
oppas. 
 

Collecten:  
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? 
 

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.  
 

Volgende week, zondag 27 februari  
Volgende week gaat in de dienst voor ds. Keesfrank Klaassen uit Harderwijk, de koster is Alfred 
Hoogendoorn, Jos Qualm bespeelt het orgel en Janine Zaal is bij de oppas. De collectes zijn bestemd voor 
de kerk en Mercy Ships. 
 

De bloemen 
De bloemen gaan, met een hartelijke groet van ons allen, naar Janny en Piet Bos. 
Ze 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! 

 

 

Protestantse Gemeente Hazerswoude 

20 februari 2022 

Volgnummer 1519 

GEMEENTEBRIEF 

mailto:predikant@pghkorenaar.nl
mailto:gemeentebrief@pghkorenaar.nl


 
Pagina 2 van 2 

 

Goede Morgen Koffie 
We mogen weer...een praatje of een fijn gesprek, contact en gezelligheid staan voorop als we elkaar ontmoeten 
met koffie of thee bij één van de drie kerken.  
Dinsdagmorgen 1 maart tussen 10 en 11.30 bent u/jij de eerste keer welkom in de Regenboog.  
Rita de Gelder  

 
Vertrek uit de gemeente 
De heer en mevrouw Van Amsterdam-Luyken zijn onlangs vertrokken vanuit Hazerswoude Dorp naar hun 
nieuwe woonplaats Rucphen. 
Vanuit onze gemeente ontvangen ze een boeket bloemen, als dank voor alles wat zij vele jaren voor en in 
De Korenaar hebben gedaan en vanwege hun 50-jarig huwelijk in het afgelopen jaar. 
We wensen hen veel woongenot in hun nieuwe woonplaats 

 
Coronamaatregelen 
Voor de komende zondagen nemen we de adviezen van de Protestante Kerk ter harte:  
De Protestantse Kerk ondersteunt van harte het advies van het CIO. Het moderamen benadrukt nogmaals 
verantwoordelijk om te gaan met de huidige versoepelingen en de basisregels - waaronder de 1,5 meter 
afstand - bij alle activiteiten nauwkeurig in acht te nemen. 

 Het dragen van mondkapjes is niet verplicht, maar het advies is om de landelijke richtlijn hierin te 
volgen. Dat wil zeggen het dragen van een mondkapje vanaf 13 jaar bij verplaatsingen.  

 Voor de rest van de kerkelijke activiteiten wordt geadviseerd de richtlijnen van de overheid te volgen 
Vanaf zondag 27-02-2022 
Het moderamen stemt van harte in met het advies dat het CIO op 16 februari heeft gegeven. Wel geeft het 

moderamen als aandachtspunt mee dat het goed is om rekening te houden met mensen met een 
kwetsbare gezondheid. Door bijvoorbeeld - net als in september 2021 - in de kerk een vak in te richten 
waar mensen nog steeds anderhalve meter afstand kunnen houden.  
Wij doen dat door de gereserveerde banken in ere te houden. 

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. 

 
 

Geef je op voor de BVC-tas!
Met deze activiteiten kom je de voorjaarsvakantie door! 

SPEURTOCHT

DOEBOEK

..wat lekkers 

en nog meer!

Aanmelden tot 20 feb.

24, 25 of  26 feb. 

brengen we de tas bij 

je langs!

MUZIEK via 

Youtube
BVC Hazerswoude

Volg ons: BVC Hazerswoude 


