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Orde van dienst  
27 maart  

4e zondag 40 dagentijd 
 
Orgelspel 
Lied voor de dienst: Lied 213: 1+2+3 

Predikant wordt opgeleid.  
Stil moment  
Intochtslied: Psalm 139: 1+2+3 
Votum en Groet 
Kyrie, afgewisseld met gezongen 
acclamatie: Lied 301a 
Kindernevendienst/Kinderlied 
Gebed bij de opening van de Schriften  
Schriftlezing: Jesaja 55: 1-3 
Zingen: het lied van de zondag: Lied 546 
Schriftlezing: Lucas 15: 11-32 
Zingen: Lied 158b 3x (vrouwen, mannen, 
allen)                
Verkondiging 
Zingen: Lied 760: 1+2+3+4+5   
  
De kinderen komen onder het naspel 
terug in de kerk    
Dankzegging en voorbeden    
Gezamenlijke gebeden Onze Vader 
Collecten         
De kinderen uit de crèche worden tijdens 
de collecte opgehaald  
Slotlied: (staande) Lied 969 
Zegen - 3x 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 27 maart 
LET OP: In dit weekend gaat wel de zomertijd in (de klok wordt 
zaterdag een uur vooruit gezet), maar de dienst start 
vandaag nog om 10.00 uur! 
Vanaf volgende week, zondag 3 april begint de dienst weer om 
09.30 uur. 
Vandaag gaat in de dienst voor ds. A. Alblas uit Oegstgeest.  
Piet Boon bespeelt het orgel, Aad van Zanten is de koster, 
Mieke den Haan is bij de oppas. De koffie wordt verzorgd door 
Nanny Hassefras en Hans van der Lip. 
 
De collecten zijn bestemd voor: 
1e inzameling van uw gaven is voor jeugddorp “de Glind” 

 
Jeugddorp De Glind is een kleine dorpsgemeenschap waar 
kinderen en jongeren een speciale plaats innemen. De 
Rudolphstichting is de eigenaar van grond, gebouwen en gezinshuizen in De Glind, maar verleent zelf 
geen uitvoerende zorg. 
2e inzameling van uw gaven is voor het onderhoudsfonds 
Een kerkgemeente moet onderhouden worden, dat geldt zeker voor de gebouwen.  Helpt u mee? 
 

Volgende week, zondag 3 april, 9.30 uur  

gaat ds. J. Langelaar uit Vianen in de dienst voor. 
Jos Qualm bespeelt het orgel, Alfred Hoogendoorn is de koster, Daisy Hoogendoorn is bij de oppas.  
De koffie wordt verzorgd door Martin en Lia Heyker. 
De collecten zijn bestemd voor de kerk en de diaconie. 
 
 

Vanuit de gemeente 
o Met veel dank voor het hartelijke meeleven en voor de bloemen van de kerk die ze een aantal 

weken geleden heeft gekregen wil Glenny van Berkel ons laten weten dat ze positieve uitslagen 
heeft gekregen na een chemokuur. De tumoren in haar hoofd zijn geslonken. De 
vervolgbehandeling is immunotherapie door middel van 1x in de 4 weken een infuus. Na 15 weken 
vanaf nu wordt gekeken of dit geholpen heeft waarna de verdere behandeling besproken zal 
worden. De hartelijke kaarten en bloemen hebben haar goed gedaan. We wensen haar veel sterkte 
en hopen dat de behandeling weer een goed resultaat zal geven. 

 

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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o Lieve gemeenteleden, 
Na afloop van het eerste traject met chemo en bestralingen zijn er weer scans gemaakt en op grond 
daarvan kreeg ik woensdag te horen dat de operatie nu definitief door kan gaan. Hij staat gepland op 
11 april. Het is een ingrijpende operatie en naar verwachting zal ik dan ook twee weken in het 
ziekenhuis moeten blijven. 
We blijven hoopvol. 
Met broederlijke groet, 
Willem de Beus 

 
  Van Hem is de toekomst, 

kome wat komt, 
licht dat niet dooft, 
liefde die blijft. 

 (Huub Oosterhuis) 
 

De bloemen 
De bloemen gaan, met een hartelijke groet van ons allen, naar dhr. Piet Hassefras. 
Het was 16 maart een jaar geleden dat zijn vrouw Maartje is overleden. We wensen hem sterkte toe. 
Ze worden gebracht door Eline Wessels. 
 
 

Beeld- en geluidsinstallatie in de Korenaar vernieuwd 
Na meer dan twee jaar voorbereiden is in de week van 14 maart jl. de beeld- en geluidsinstallatie in de 

Korenaar grotendeels vernieuwd. Sommige onderdelen dateerden nog van de bouw van de kerk en waren 

daarmee meer dan 50 jaar oud. Onder de vloeren van de kerk zijn alleen al honderden meters kabel 

vernieuwd. Het hart van de techniek is vernieuwd en nu centraal in de kerk geplaatst, in de ruimte onder 

het orgel. De bedieningstafel voor de beeld- en geluidsapparatuur, de werkplek voor de leden van het 

beamerteam, bevindt zich in de nieuwe situatie achterin de kerkzaal. Zondag 20 maart jl. was de vuurdoop 

van de nieuwe installatie. Hoewel er nog de nodige puntjes op de i te zetten zijn werkte de installatie naar 

behoren, tot grote geruststelling van de vrijwilligers die bij de vernieuwing van de installatie betrokken 

waren.  

Op dit moment zijn de verschillen tussen de oude en de nieuwe installatie vooral goed zichtbaar voor de 

mensen die de erediensten via Kerkomroep.nl volgen: de dia’s die tijdens de dienst worden gepresenteerd 

zijn nu ook voor de kijkers thuis duidelijker zichtbaar. De nieuwe installatie kent echter ook verschillende 

nieuwe mogelijkheden voor de ondersteuning van de diensten in de kerkzaal zelf. Die gaan we met de 

leden van het beamerteam in de komende periode verkennen en aan u tonen. In elk geval geldt dat de 

installatie nu flexibeler is in de ondersteuning van diensten in de kerkzaal en desgewenst goed kan 

‘samenwerken’ met de installatie in de Grote Zaal.  

Mochten er in de komende periode nog wat technische puzzels opgelost moeten worden of blijkt dat de 

bediening van de nieuwe installatie nog enige gewenning vergt, dan hopen we op uw coulance te mogen 

rekenen. Weet in elk geval dat onze inzet en die van het beamerteam er op gericht is om de vieringen in de 

Korenaar optimaal te ondersteunen. Rest mij nog veel dank en waardering uit te spreken voor de 

vrijwilligers die zich in de afgelopen periode extra hebben ingezet om de nieuwe installatie mogelijk te 

maken. 

Het College van Kerkrentmeesters, namens deze, Cornèl Hassefras 

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. 
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Paasbroodjes en Spaardoosjes voor Burkina Faso! 
De spaardoosjes zijn drie weken geleden 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 
t.n.v.  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.  

Hieronder nog een mooi gedicht ter inspiratie van Hamke Heuver: 
Als er muren voor ons staan, 
doe ons dan de gaten zien 
waar het licht doorheen valt, 
waardoorheen we verder kunnen kijken. 
Als er bergen voor ons oprijzen, 
doe ons dan de paadjes zien 
waar onze voeten kunnen gaan, 
waarlangs we verder kunnen komen. 
doe ons dan de kansen zien 
om stil te staan, stilte te voelen 
waarin we bij U kunnen komen. 
En God, misschien,  
als we de moed hebben, 
help ons dan ze ook te maken: 
die gaten. die paadjes,, die kansen, 
Amen 

Alvast bedankt voor de steun! De Missionaire Commissie 

Vluchtelingenwerk 
Wij, als diaconie, kregen een mail van Marianne en Aad Bol. Hun broer en zwager Frank van Tol heeft bij 
zijn kwekerij ook een minicamping. De tuin van Ecuperus. Op zijn bedrijf werken mensen uit Oekraïne. 
Toen de oorlog uitbrak heeft hij hun familie naar hun camping laten komen, om ze op te vangen. Nu was de 
vraag of wij als diaconie van de Korenaar iets konden bijdragen aan deze opvang. Daar hoefden we 
natuurlijk niet lang over na te denken. Wij zijn in contact gegaan met Frank. 
Goederen waren er even voldoende. Maar financieel konden ze natuurlijk wel geholpen worden. Er was 
zondag 13 maart een ontmoeting met alle mensen uit Oekraïne.  
We werden uitgenodigd om daar even bij aanwezig te zijn. Meinte, Anneke en Marian zijn daar heen 
gegaan, en hebben boodschappenbonnen voor Hoogvliet overhandigd, ter waarde van € 500,=. 
Zij waren daar erg dankbaar voor. 
Wij hebben gezegd dat dit een eerste aanzet is, en dat we graag contact houden, over hoe verder.  
Uw diaconie.  
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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  
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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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. 

    

 


