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Orde van dienst  
13 maart  

2e zondag 40 dagentijd 
 
 
orgelspel 
staande zingen: ps.25:2,3 
bemoediging en groet 
gebed voor de nood van de wereld 
zingen: lied 462:1,2,5 
 
leven met God: Tien geboden en tien 
beloften 
ps.68:12 
Gebed om inspiratie 
(kindernevendienst moment) 
lezen: Johannes 8:1-11 
zingen: lied 834 
lezen Johannes 8:12-20 
zingen: lied 601:1,2 
verkondiging 
 
zingen: lied 981:4,5 
(de kinderen komen terug) 
dank- en voorbeden, stil gebed, Onze 
Vader 
collectes 
zingen: lied 544:1,2,5 
 
zegen met gezongen amen.. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
                                                                                                                                                                       
 
 
 
 

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 maart 
gaat voor dominee P. Wilschut uit Alphen aan den Rijn.  
Jos Qualm bespeelt het orgel. Hilbrand Zintel is de koster.  
Yvonne van Zanten is bij de oppas. 
De koffie wordt verzorgd door Nel Schupper en Monique 
Houwing. 
 

Collecten:  
1e inzameling van uw gaven is voor Kerk in Actie, diaconaat. 
Kerk zijn doe je met elkaar 
Veel kerken in Nederland willen iets betekenen in hun eigen 
omgeving. Er zijn voor anderen en iets doen voor mensen die 
wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Zoals de 
Protestantse Wijkgemeente Drieklank in Almere. 
In een taal café geven vrijwilligers taalles aan Syrische 
vluchtelingen. Gemeenteleden en vluchtelingen genieten van 
gezamenlijke maaltijden. Op vrijdagochtend kun je buurten in 
de kerk, onder het genot van koffie of thee. Toen dat in 
coronatijd niet mogelijk was trok het “buurtbakkie” van de kerk de wijk in. Met deze activiteiten wil de kerk in 
Almere diaconaal en betekenisvol aanwezig zijn in de wijk. Kerk in Aktie begeleidt en ondersteunt 
protestantse gemeenten die diaconaal present willen zijn in eigen dorp of stad. Met uw bijdrage steunt u 
diaconale projecten van Kerk in Aktie zoals de diaconale presentieplek in Almere. Geef aan de collecte of 
maak een bijdrage over op NL89ABNA0457 457 457 tnv Kerk in Aktie o.v.v. collecte diaconaat maart. 
 
2e inzameling van uw gaven is voor de eigen diaconie 
 

Volgende week zondag 20 maart  
gaat onze eigen predikant, ds. Carla Melgers voor in de dienst. Herman Verbree bespeelt het orgel,  
Cok Rademaker is de koster, Femke Langelaar is bij de oppas.  
De koffie wordt verzorgd door Jan en Fia Pels. 
De collecten zijn bestemd voor KIA/Werelddiaconaat en het onderhoudsfonds 
 

De bloemen 
De bloemen gaan met een hartelijke groet van ons allen naar Christiaan Knibbe en Janneke Nijboer. Ze 
worden gebracht door Anneke de Jong 

 
 

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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Bericht van ds. Carla Melgers 
 
Geliefde gemeente, 
Met dankbaarheid kan ik u en jullie melden dat de periode van chemokuren achter de rug is en nu de tijd is 
aangebroken om te herstellen. Het verheugt mij dat ik zondag 20 maart weer de dienst in De Korenaar 
hoop te leiden en u en jullie weer kan ontmoeten. Op geleide van belastbaarheid, zoals de bedrijfsarts dat 
omschrijft, probeer ik een aantal werkzaamheden weer op te pakken. In overleg met het moderamen zal ik 
voorgaan in kerkdiensten en ga ik mij bezighouden met de groep ‘’Nieuwe Wegen’’. 
Over Nieuwe Wegen gesproken, we zijn als gemeente weer met elkaar onderweg naar Pasen. 

En dan was daar opeens een crisis in Oekraïne, het grootste gewapende conflict in Europa sinds 1945. Het 
doet mij denken aan het verhaal van de ark van Noach die 40 dagen ronddobbert op het water van de 
woeste vloed, chaos, alle richting kwijt. Het doet denken aan de woestijn, hopeloos alleen en verlaten, 
verschroeid, het leven latend door de aanblijvende hitte. Jezus verblijft er 40 dagen, op die plek waar geen 
leven is.  

In deze Veertigdagentijd worden we heel concreet bepaald bij het kwaad van macht, geweld, vernietiging 
en dood door de oorlog in Oekraïne, met alle gevolgen van dien, ook voor de rest van Europa. De 
Veertigdagentijd staat daarmee in een heel specifiek kader. Het is de opmaat naar Pasen. Kwaad, onrecht, 
schuld, lijden en dood mogen niet verzwegen worden, maar moeten genoemd worden met het oog op 
verzoening en opstanding. 
Met Pasen zegt God: Zoals Jezus leefde, vol liefde, dat is sterker dan alles. Dat overwint het allerergste. 
Dat overwint zelfs de dood. Voor zo’n manier van leven is er geen dood meer, nooit meer. Pasen is echter 
niet alleen iets van lang geleden. Pasen is een belofte aan ons in 2022. Pasen wil zeggen: ‘Ook wij zijn 
uiteindelijk veilig, zelfs als het allerergste lijkt te gebeuren.’ 

Pasen vieren in deze tijd. Ons hoofd staat misschien niet zo naar feest. Maar juist nu hebben we zoveel 
behoefte aan een boodschap als deze, dat het leven de dood overwint. Geloof, hoop en vertrouwen 
vasthouden als we het door de crisis niet meer zien zitten, dat is waar Pasen over gaat. 

Prachtig verwoordt door Okke Jager: 
Verraadt ons aller angst zich niet  
in wie het leven weerloos liet? 
 
De glasglans stemt de blazer mild. 
De kaarsvlam vormt de hand tot schild. 
 
De krokus wijst beton zijn grens. 
Hoe kostbaar is een kwetsbaar mens. 

Van harte wens ik u en jullie Gods kracht en zegen toe in 
deze dagen van verwarring en vrees. Laten we elkaar 
troosten en bemoedigen in de naam van Jezus Christus 
die ons voorgaat op de weg naar de vrede. 
 

Geef vrede, Heer, geef vrede, 
de aarde wacht zo lang, 
er wordt zo veel geleden, 
de mensen zijn zo bang, 
de toekomst is zo duister 
en ons geloof zo klein; 
o Jezus Christus, luister 
en laat ons niet alleen! (NLB 1010:2.) 
 
Ds. Carla Melgers 
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Bericht vanuit het moderamen: 
Zoals u elders in deze Gemeentebrief kunt lezen gaat onze predikant, ds. Carla Melgers, na haar 
behandelingen weer voorzichtig een aantal van haar taken oppakken. Voor pastorale zorg van de 
gemeente zijn de volgende afspraken gemaakt: de telefoon van de predikant staat doorgeschakeld naar 
Heleen Polderman. Wanneer pastorale zorg gewenst is, zal in eerste instantie contact gelegd worden met 
de kerkenraad om te bezien wie het bezoeken van een gemeentelid in ziekte en/of een andere 
zorgwekkende situatie op zich kan nemen. Mocht er sprake zijn van een terminale levensfase of een 
overlijden dan zal gezocht worden naar een passende oplossing. 

 
Spaardoosjesactie 

Paasbroodjes en Spaardoosjes voor Burkina Faso! 

De spaardoosjes zijn afgelopen week in de kerk uitgedeeld. Wij hopen van harte dat de doosjes 
weer goed gevuld worden, deze kunnen met de Pasen in de kerk weer worden ingeleverd. Mocht 
u nog geen doosje hebben dan kunt u deze vinden op de steen in de gang. Ook dit jaar komen de 
spaardoosjes weer ten goede van Kerk in Actie projecten in Burkina Faso! Mocht u liever een 
bijdrage overmaken dan kan dat uiteraard ook op de rekening van de missionaire commissie: 
Rabobanknummer NL51RABO0325908370 tnv.  Missionaire Commissie Protestantse 
Gemeente.  Onder vermelding van ‘Spaardoosjesactie’. 

Dit jaar zullen wij ook weer een Paasbroodjes actie doen voor Burkina Faso, echter door de 
beperkte beschikbaarheid van lopers zullen wij niet meer langs de deuren gaan. De 
paasbroodjes zullen in de kerk worden aangeboden op vrijdag 8 april van 15h tot 18h en 
zondag 10 april na de dienst. De broodjes kosten 6 euro per stuk. Op zondag 27 maart en 3 april 
liggen er ook intekenlijsten in de kerk om de broodjes alvast te reserveren.  

Mocht u een grote bestelling van meer dan vijf broodjes hebben (voor bijvoorbeeld uw bedrijf) 
stuur dan een mailtje naar zaalronald@gmail.com en dan zullen de paasbroodjes bij u worden langs 
gebracht op vrijdag 8 april.  

Alvast bedankt voor de steun! 
De Missionaire Commissie 

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 maart in 1 keer (is 9 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! 

En ook kunt u via de Korenaar app geven 
 

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. 

mailto:zaalronald@gmail.com
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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  

Rooster kindernevendienst  
13 maart Lavinia, 2e zondag 40 dagentijd  
20 maart Anne, 3e zondag 40 dagentijd 
27 maart, Tieke, 4e zondag 40 dagentijd 
3 april, Guido, 5e zondag 40 dagentijd  
10 april Anne, 6e zondag 40 dagentijd 
17 april Lavinia, Pasen 24 april geen kindernevendienst  

1 mei geen kindernevendienst  
8 mei Suzan 
15 mei Tieke 
22 mei Guido 
29 mei Anneke 
5 juni Anne, Pinksteren 
12 juni Lavinia 
19 juni Tieke 
26 juni Anne  
3 juli Guido, overstapdienst 10 juli tot en met 21 augustus geen kindernevendienst. 

 
Er is weer een sobere maaltijd in de vastentijd  

Even minderen voor een ander 
 
Twee jaar lang kon de traditie niet voortgezet worden, maar dit jaar organiseert de MOV-groep van de RK-
kerk, in samenwerking met de andere kerken in Hazerswoude -Dorp gelukkig weer een sobere maaltijd in 
de vastentijd. Een mooie gelegenheid om je tijd, geld en aandacht te delen met mensen die onze steun 
goed kunnen gebruiken. 
In de veertigdagentijd, op woensdag 23 maart 2022, wordt die maaltijd gehouden in de Korenaar. Iedereen 
is van harte uitgenodigd om daar aan deel te nemen.  
De sobere maaltijd bestaat uit soep en brood en de opbrengst gaat altijd naar een goed doel. Dit jaar is 
gekozen voor het project van de vastenactie “Je land is je leven”. 
Bij de sobere maaltijd op 23 maart zal mevrouw Petra Janssen (van de Vastenactie) meer over dit 
project komen vertellen 
 

De sobere maaltijd 2022 wordt gehouden op woensdag 23 maart in de Korenaar. 

Tijd: 18.00 - 19.30 uur. Kosten: € 6.50 p.p.  

De maaltijd bestaat uit soep, brood en water en een kopje koffie/thee. 

Wilt u zelf een soepbord en lepel meenemen?  

U komt toch ook? 
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Opgeven voor de sobere maaltijd kan bij:  

Riekie Scheer, tel: 588170, riekiescheer@casema.nl   

Aafke Knibbe, tel: 589494, acknibbe@planet.nl  

Eric van Aalst                     EricvanAalst@live.nl  

of een briefje in de brievenbus van het parochiecentrum 

 

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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