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Orde van dienst  
6 maart 2022 – 1

e
 zondag 40 dagentijd 

Thema: “Roept mij aan……… 
 

Orgelspel 
 
Voorafgaande aan de dienst: 
Tel uw Zegeningen ….Joh.de Heer (You 
Tube) 
Woord van welkom 
 Intochtslied: Gemeente gaat staan 
Psalm 91a (NLB): 1 en 2 Wie in de 
schaduw Gods mag wonen.  
Votum en groet 

Drempelgebed 

Samenzang: Psalm 91a: 3  

Gemeente gaat zitten 

 

Kyriëgebed  

Samenzang: lied 547: 1,4 en 5 
Leefregels (aansluitend luisteren en 
zingen we naar Mijn Vader dank U 
wel….) 
Kinderen van de Vader lied 705 
Hemelhoog 
Kinderen gaan naar de 
kindernevendienst   
 
Gebed voordat we uit de bijbel gaan 
lezen. 
Schriftlezing: Mattheüs 4 vers 1-11 
Samenzang: lied 538 vers 1 en 2 
Overdenking 
Orgelmuziek 
Samenzang: lied 835 vers 1,2 en 4 
 
Aansteken kaars ter gedachtenis Dhr. 
Jan van ’t Wout en steentje wordt op de 
gedenktafel neergelegd. 
De steppe zal bloeien lied 608 (NLB) 
Gebeden - stil gebed - Het Onze Vader 
Inzameling van de gaven 
Kinderen komen terug uit de kinderkerk 
Slotlied: lied 871 vers 1,2,3 en 4 
Wegzending 
Lied 472 (Hemelhoog) Ga nu heen in 
vrede………. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
                                                                                                                                                                       
 
 
 
 

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 6 maart 
gaat mevrouw A. Vermeij uit Boskoop voor in de dienst  
“Biddag voor gewas & arbeid”. De koster is Ed de Jong en  
Lily Hoogendoorn is bij de oppas.  
De liederen worden getoond via You Tube en door  
Heleen Polderman begeleid op de piano.  
De koffie wordt verzorgd door Gerrie de Wit en Rita de Gelder. 

 
Collecten:  
1e inzameling van uw gaven is voor Kerk in Actie, 
voorjaarszendingsweek 
Met zusters werken aan voldoende eten in Rwanda 
Sinds Evariste een landbouwtraining volgde bij Rwandese 
zusters heeft zijn gezin het een stuk beter: “Wij kunnen nu 
leven van de opbrengst van ons land. We verbouwen zelfs 
genoeg om groenten te verkopen. Daardoor kan ik onze 
elektriciteit, ziektekostenverzekering en de school voor mijn 
drie kinderen betalen en nog geld opzij leggen voor moeilijke 
tijden.” De Rwandese zusters hebben hem geleerd om 
terrassen aan te leggen, zodat vruchtbare grond niet kan 
wegspoelen. Ook maakt hij nu gebruik van irrigatie en 
wisselteelt. Vroeger verbouwde Evariste alleen zoete 
aardappels en bananen, nu veel meer gewassen: aubergines, 
paprika’s, bieten, bonen, uien en tomaten, die hij ieder jaar van 
plek verandert. Ook weet hij nu hoe belangrijk bomen zijn om 
water vast te houden. Zijn leerproces gaat door: ongeschoolde 
boeren als Evariste worden gekoppeld aan een professionele 
boer in de buurt. De Rwandese zusters kunnen één boer of 
boerin trainen voor 160 euro. Daar vragen we uw bijdrage voor 
via Kerk in Actie. Dank u wel. 
 
2e inzameling van uw gaven is voor het onderhoudsfonds 
Een kerkgemeente moet onderhouden worden, dat geldt zeker 
voor de gebouwen.  Helpt u mee? 
 
Biddagcollecte, de 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.  

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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Noodhulp Oekraïne 
Wij zijn een speciale collecte gestart, en deze is bestemd voor Kerk in Actie zij staat in nauw contact met 
kerken en partnerorganisaties in Oekraïne. Partnerorganisatie LEF blijft hulp bieden in de Oekraïense 
dorpen, vangt de vluchtelingen die onderweg zijn op en voorziet hen van voedsel, onderdak en 
transportmiddelen. Zij hebben onze steun harder nodig dan ooit! 
Daarom vragen we u om uw gebed voor de mensen in Oekraïne en om deze extra gift voor noodhulp. 
U kunt uw gaven met de Korenaar app overmaken!   
Of overmaken aan NL46RABO0325907102 t.n.v. de Protestantse Gemeente o.v.v. noodhulp    
En in de kerk staat een collecte bus naast de mandjes! 
Van harte bij u aanbevolen door Uw Diaconie 
 

Volgende week zondag 13 maart  
gaat ds. P. Wilschut uit Alphen aan den Rijn voor, Jos Qualm bespeelt het orgel, Cok Rademaker is de 
koster, Yvonne van Zanten is bij de oppas. De collecten zijn bestemd voor KIA/Diaconaat en de Diaconie. 

 
Bericht vanuit de Kerkenraad: 
Nu het herstel van Christiaan Knibbe voorspoedig verloopt, heeft hij aangegeven zijn taken als voorzitter 
van het moderamen en de Kerkenraad weer te willen oppakken. In een extra moderamen vergadering is 
besloten dat hij zich vanaf nu gaat richten op deze taak. We danken Nelleke en Meinte voor het werk dat zij 
ter vervanging van Christiaan hebben gedaan. En we wensen Christiaan weer veel succes en werkplezier 
toe.   
 
Bedankt 
Hierbij wil ik iedereen bedanken voor het meeleven, de kaartjes, en de mooie wensen die ik in de 
afgelopen periode heb ontvangen. Het gaat gelukkig goed met mij, en ik pak stapje voor stapje mijn taken 
weer op. 
Ik bedank Nelleke de Beus die is ingesprongen en in de afgelopen periode haar kennis heeft ingezet voor 
het moderamen en de kerkenraad. Tevens bedank ik Meinte Vierstra die ook veel taken rondom het 
voorzitterschap op zich heeft genomen, naast het vele werk dat Meinte toch al doet. 
Het is mooi om te zien hoe de vrijwilligers samenwerken, en bereid zijn bij te springen als dat nodig is. Ik 
hoop voor de komende periode ook weer op een fijne samenwerking met u allen. 
Met vriendelijke groet, 
Christiaan Knibbe 
 

De bloemen 
De bloemen gaan met een hartelijke groet van ons allen naar Lenie Kastelein. Het was 19 februari een jaar 
geleden dat haar man Piet was overleden. Ze worden gebracht door Marian Zintel. 

 
SPAARDOOSJESACTIE 
Met het begin van de 40 dagen tijd, gaan wij ook weer van start met de Spaardoosjesactie. Ook dit jaar 
komt de actie weer ten goede van projecten van Kerk in Actie in het West-Afrikaanse land Burkina Faso. 
Wij ondersteunen daar een aantal projecten op het gebied van landbouw en veeteelt. 
Voor de 80-plussers is het spaardoosje samen met de 40-dagen kalander thuisgestuurd. Voor de overige 
gemeenteleden zullen deze aankomende zondag uitgedeeld worden. Daarna kunt u ze vinden op de steen 
in de gang. Deze kunnen Eerste Paasdag weer worden ingeleverd. 
Uiteraard kunt u ook een overboeking doen op de rekening van de missionaire commissie:  
Rabobanknummer NL51RABO0325908370 tnv.  Missionaire Commissie Protestantse 
Gemeente.  Onder vermelding van ‘Spaardoosjesactie’. 

Alvast hartelijk dank voor de medewerking! 
De Missionaire Commissie 
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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 maart in 1 keer (is 9 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  

Rooster kindernevendienst  
6 maart Guido, 1e zondag 40 dagentijd 
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 
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19 juni Tieke 
26 juni Anne  
3 juli Guido, overstapdienst 10 juli tot en met 21 augustus geen kindernevendienst. 

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. 

    

 
 
 


