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Orde van dienst  
20 maart  

3e zondag 40 dagentijd 
 
Lied voor de dienst: 220: 1 (solozang 
Marianne Bol) Vers 4 (allen) 
 
Stil gebed 
Intochtslied: Psalm 116: 1, 2 en 7 
Bemoediging en groet 
Kyriegebed afgewisseld met samenzang 
lied 301A 
 
Samenzang lied 556: 1, 2 en 3 
Zondagsgebed 
Gesprek met de kinderen” 
Lied: “De zegen van God wens ik jou toe’’ 
 
Schriftlezing Exodus 14: 19-22 (door 
lector) 
Samenzang lied 350: 1, 3, 5 en 7 
Schriftlezing Psalm 31 in het Oekraïens 
Lied 948  
Schriftlezing: Lucas 23: 44-46 
Samenzang lied 538: 1 
Overweging ‘’Wees onze bevrijding!” 
 
Orgelspel 
Samenzang lied 916 
Dienst van de gebeden 
Inzameling van de gaven 
Slotlied 547: 1, 2 en 3 
Uitzending en 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 20 maart 
Vandaag 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 

 

Collecten:  
De collecten zijn bestemd voor: 
1e inzameling van uw gaven is voor Kerk in Actie, wereld 
diaconaat 
Een betere toekomst voor straatkinderen in Yogyakarta 
In Yogyakarta, op het Indonesische eiland Java, leven veel 
kinderen op straat. Medewerkers van de organisatie 
Dreamhouse kijken naar hen om. Ze zoeken de kinderen op 
straat op en bouwen vriendschap en vertrouwen op via sport, 
spel en muziek. Kinderen kunnen overdag terecht in vier 
inloophuizen. Voor kinderen die de straat definitief willen 
verlaten is er een opvanghuis. Zij gaan naar een plaatselijke 
school en vrijwilligers helpen hen bij hun studie. Dreamhouse 
wil voorkomen dat meer kinderen op straat belanden. Daarom 
verwijst Dreamhouse ouders door naar organisaties die ouders kunnen helpen hun gezin financieel te 
onderhouden. 
Met uw gift aan deze collecte steunt u dit werk voor straatkinderen. Van harte aanbevolen! 
Geeft u ook? Dit kan ook op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Straatkinderen Indonesië. 
 
2e 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. 
 

Volgende week zondag 27 maart  
gaat ds. Ad Alblas uit Oegstgeest in de dienst voor. 
Piet Boon bespeelt het orgel, Aad van Zanten is de koster, Mieke den Haan is bij de oppas. De collecten 
zijn bestemd voor Jeugddorp “De Glind” en het onderhoudsfonds. De koffie wordt verzorgd door  
Nanny Hassefras en Hans van der Lip 
 

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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Let op: 
Volgend weekend wordt de klok een uur vooruit gezet, naar de zomertijd. De dienst begint die 
zondag 27 maart nog wel om 10.00 uur. Vanaf zondag 3 april beginnen de diensten weer om 9.30 
uur! 
 

Bericht van overlijden 
Deze week bereikte ons het bericht van het overlijden van Cornelis Bregman. Hij overleed op de leeftijd 
van 83 jaar. De heer Bregman heeft vele jaren het orgel bespeeld in de, toen nog, Gereformeerde kerk. 
De begrafenis heeft op donderdag 17 maart plaatsgevonden vanuit de Hervormde Kerk van Hazerswoude. 
Contactinformatie kunt u vinden in de rouwadvertentie, die in o.a. de Groene Hart Koerier van woensdag 
16 maart is geplaatst. 

 
De bloemen 
De bloemen gaan vandaag, met een hartelijke groet van ons allen, mee met onze dominee Carla en haar 
man Johan. 
Carla we zijn erg blij dat je weer bij ons bent om voor te gaan en we hopen je weer steeds meer te 
ontmoeten. 
We wensen je veel sterkte met het verdere herstel. 
 

Vernieuwing beeld en geluid en collega beamerteamers gezocht! 
In de afgelopen weken is er door onze vrijwilligers en als laatste door installateur Schaapsound hard 
gewerkt om onze beeld en geluidsinstallatie te verbeteren! We hebben nu een nieuwe regietafel in de kerk, 
een tweede camera achterin de kerkzaal, die tevens ingezet kan worden bij een Kerkomroep-uitzending 
vanuit de grote zaal. We kunnen nu voor de mensen thuis de beelden direct vanaf de computer naar de 
kerkzender streamen, dus hoeft dit niet meer met kwaliteitsverlies vanaf het rechter beamerscherm 
opgenomen te worden. 
De camera’s kunnen we nu met een touchscreen bedienen en we hebben nu ook veel meer mogelijkheden 
om het geluid in de kerk en thuis te optimaliseren. Ook is er aan onze Kerkomroep Signaal (die al heel lang 
elke donderdagavond vanuit De Korenaar uitzendt) gedacht, zij kunnen nu vanuit zaal 3, met moderne 
apparatuur, de luisteraars met de mooie (geestelijke) liederen gaan bemoedigen en verblijden. 
 
Maar, om alle zondagse en andere kerkdiensten van beeld en geluid te kunnen voorzien, zijn er 
mensen nodig, die dit om beurten kunnen en willen doen.  
Helaas zijn we nu nog maar met z’n drieën en dat is echt te weinig om de zaak goed draaiende te houden! 
Wij nodigen daarom u/jou van harte uit om ons hierover aan te spreken en van ons te horen wat dit 
allemaal inhoudt en hoe mooi ook dit werk voor de Kerk is! 
Wij willen graag en hebben alle tijd en gelegenheid om onze kennis met u/jou te delen en waar/wanneer 
het nodig is, bij te staan. Wij zijn ook te bereiken via de nieuwe Korenaar-App en op ons emailadres  
beamerteam@pghkorenaar.nl  
Hartelijke groeten van ons Beamerteam: Jan Luuk, Johan en Arend. 
 

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! 

mailto:beamerteam@pghkorenaar.nl
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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 
 
Vriendelijk dank voor uw medewerking. 
 

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  

Rooster kindernevendienst  
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. 
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Er is weer een sobere maaltijd in de vastentijd  

Even minderen voor een ander 
 

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? 
 

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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