
 
Pagina 1 van 3 

 

 

Orde van dienst  
27 februari 2022 

 
Orgelspel 
Lied voor de dienst:  Lied 675 
Predikant wordt opgeleid. 
De gemeente blijft zitten 
De pred. heet de gemeente welkom 
Stil moment  
Intochtslied: Psalm 43, vers 3 en 5 
Klein Gloria (Lied 195) 
Verootmoedigingsgebed  
Genadeverkondiging Psalm 103: 1, 3 
Onderwijzing van de weg ten leven uit 
1 Johannes 2: 3 - 6 (NBV21) 
Glorialied: Gezang 429 
Gebed bij de opening van het Woord 
Kindernevendienst 
1e Schriftlezing: Mattheüs 18: 11-14 
Gezang 169, vers 2 en 4 
Tweede Schriftlezing: Lucas 19: 1-10 
Gezang 169, vers 5 en 6 
Verkondiging 
Lied 836, vers 1, 2, 4 en 5 
De kinderen komen onder het naspel 
terug in de kerk    

Dankzegging en voorbeden    
Collecten         
De kinderen uit de crèche worden 
tijdens de collecte opgehaald  
Slotlied: (staande) Lied 969 
Zegen 

 

 
 

 
 
                                                                                                                                                                       
 
 
 
 

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 27 februari 
Vandaag gaat in de dienst voor ds. Keesfrank Klaassen uit 
Harderwijk in de dienst voor, de koster is Aad van Zanten,  
Piet Boon bespeelt het orgel en Janine Zaal is bij de oppas.  
De koffie wordt vandaag verzorgd door Carla Kalisvaart en Grieta 
Zintel. De collectes zijn bestemd voor de kerk en Mercy ships. 

 
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 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. 
 

Volgende week zondag 6 maart  
gaat mevrouw A. Vermeij uit Boskoop voor in de dienst “Biddag voor gewas & arbeid”. De koster is Ed de 
Jong, Leon van Veen bespeelt het orgel en Lily Hoogendoorn is bij de oppas.  
De koffie wordt verzorgd door Gerrie de Wit en Rita de Gelder.  
De collectes zijn bestemd voor Kerk in Actie, voorjaarszendingsweek en voor het onderhoudsfonds. De 
biddag collecte: de inzameling van uw gaven is voor de kerk. 
 

De bloemen 
De bloemen gaan, met een hartelijke groet van ons allen naar Atie de Gelder. 
Ze worden gebracht door Meinte Vierstra. 

 
 

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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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  

Vanaf zondag 27 februari nieuwe versoepelingen! Welkom in de Korenaar! 
Rondom de kerkdienst houden we ons aan onderstaande algemene huisregels: 
Was vaak en goed uw handen. Houd 1,5 meter afstand. Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen.  
Wel worden er banken gereserveerd zodat er iets meer ruimte tussen de rijen dan voor corona. 
U kunt zelf kiezen waar u gaat zitten.  
Tijdens de dienst wordt geen gebruik gemaakt van collectezakken. 
U kunt uw gaven met de Korenaar app overmaken NL46RABO0325907102 t.n.v de Protestanstse 
Gemeente en u kunt uw gift bij de uitgang doen! 
Alternatief collecteren 
Wij vragen u om uw gift voor de maand februari in 1 keer (is 8 collectes) over te maken! 
 
Na de dienst is er ook weer gelegenheid om met elkaar koffie te drinken. 
Uitzendingen via de Kerkomroep blijven gewoon doorgaan. De link vindt u op de website. 

Beloofd land in zicht 
40 dagen tijd project bij de kindernevendienst. 
 
Beloofd land in zicht. Dat is het thema waarmee we dit jaar naar Pasen toeleven. God bevrijdde de 
Israëlieten uit Egypte, waar ze als slaven werkten. Ze gingen vervolgens door de woestijn op weg naar het 
land dat God hun beloofd had. De bevrijdingsdag noemden ze voortaan het paasfeest. Ieder jaar tijdens 
het paasfeest denken ze aan de bevrijding terug. Net als voor de Israëlieten is Pasen ook voor ons een 
feest van bevrijding. We vieren dat we bevrijd zijn door Jezus. En, net als zij, zijn ook wij op weg naar het 
beloofde land: Gods nieuwe wereld. 
 
Er is dit jaar een veertigdagenboekje voor gezinnen. Het boekje bevat voor elke zondag van de 
veertigdagentijd een verhaal, vragen om over door te praten, liedsuggesties om te zingen en een knutsel 
om samen te maken. Daarnaast bevat het boekje een bordspel en een aantal kaarten. Met deze kaarten 
maak je – samen met de knutsels – een prachtige kijktafel. Voor elke zondag is er een kaart en een knutsel 
om op de kijktafel te zetten. Zo ontvouwt het verhaal van Pasen zich steeds meer (www.bijbelbasics.nl) 
 
Bij de kindernevendienst nemen we van 6 maart tot en met Pasen met de kinderen het veertigdagenboekje 
door. Alles rondom het project vindt plaats tijdens de kindernevendienst. Deze zondagen duurt de 
kindernevendienst langer, tot de zegen, zodat er voldoende tijd is voor het project.  
Leuk als je er bij bent! 
Voor wie thuis toe wil leven naar Pasen met de kinderen of kleinkinderen is het boekje los te bestellen voor 
1,50 op deze website: 
https://shop.bijbelgenootschap.nl/product/beloofd-land-in-zicht-veertigdagenboekje-voor-gezinnen- 
Groeten van Guido, Anne, Tieke, Lavinia en Lydia  
 

Vanuit de Gemeente 
Lieve gemeenteleden, 
Drie weken geleden ontvingen wij de bloemen van de kerk. Twee volle weken hebben we ervan kunnen 
genieten. Het kostte wat moeite en overredingskracht van Nelleke om uiteindelijk hun sterfelijke lot te 
bezegelen. 
Wij willen jullie bedanken voor deze fleurige opkikker en vooral ook voor de vele kaarten die bij ons op de 
deurmat vielen. Je begrijpt in deze situatie pas goed hoe bemoedigend zulke dingen zijn. Het heeft ons 
goed gedaan! Ik voel mij best goed, heb de laatste bestralingen gehad en krijg maandag de voorlopig 
laatste chemo. In de loop van maart word ik geopereerd. Hopelijk zien we   elkaar over enkele maanden 
weer terug. Tot die tijd: “Until we meet again … ”  
Met broederlijke en zusterlijke groet,   Willem en Nelleke de Beus – Leerling 
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Bericht uit Ethiopië 
Beste gemeenteleden, 
Zoals velen van jullie vast weten hebben wij van 2015 – 2020 in Ethiopië gewoond. In die tijd zijn we nauw 
betrokken geraakt bij het OVC Koka project. In dit project worden weeskinderen overdag opgevangen in 
het Child Centre, daar krijgen ze twee maaltijden, bijles, medische zorg en kunnen ze naar hartenlust 
spelen. De kinderen gaan naar de lokale school die naast het Centre ligt.  
Ook na ons vertrek uit Ethiopië zijn we betrokken gebleven bij het project. We hebben regelmatig contact 
met de project staf in Ethiopië en coördineren alle sponsor donaties uit Europa en zorgen ervoor dat het 
geld in Ethiopië terecht komt. Om dit goed en formeel te regelen hebben we met een aantal ex-collega’s 
van Erick een stichting opgericht: Stichting Desta. “Desta” is Amhaars en betekent “vreugde”. 
  
Omdat we ook vanuit de kerk in Hazerswoude regelmatig een donatie krijgen, zowel via een collecte als via 
individuele mensen, brengen we de stichting graag onder jullie aandacht. Stichting Desta heeft een 
website: www.stichtingdesta.nl waar we meer vertellen over het project en de doelstellingen voor het 
komende jaar. Mocht u meer informatie willen over Stichting Desta, of een donatie willen doen, dan horen 
we dat graag. Stichting Desta heeft de ANBI status.  
  
Een korte persoonlijke noot: we zijn begin februari van Ierland naar Tanzania verhuisd vanwege het werk 
van Erick. We blijven betrokken bij Stichting Desta en de kinderen in Ethiopië en hopen het project dit jaar 
te kunnen bezoeken. 
 Hartelijke groet, 
Erick en Marijke Westerman 
contact@stichtingdesta.nl  
 

Onze eigen de Korenaar-app is er!        
Download onze nieuwe app! 
Zoek de app in de App Store / Play store / QR Code 
 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 bijgaande QR code met de camera van uw telefoon om de app meteen te  

downloaden.                                                   
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