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Gebed voor wie op de vlucht is 
 
Onze God, 
 
Meer dan ieder ander kent U de ervaringen van mensen op de vlucht, zonder veilig thuis. 
Uw zoon vond geen onderkomen, maar slechts gesloten deuren in Bethlehem. 
Hij vluchtte naar Egypte en had geen plek om zijn hoofd te rusten te leggen in Galilea.  
 
God, wees met ieder mens die vandaag geen plek heeft om het hoofd neer te leggen. 
Met zij die zichzelf vreemdeling voelen, onderweg naar een onbekende plek en toekomst,  
en geconfronteerd worden met afwijzing, wantrouwen, onverschilligheid en gesloten deuren. 
 
Zegen hen met hoop te midden van alle uitzichtloosheid,  
met mensen die naast hen staan en met een veilige plek.  
God, open onze ogen, onze oren, onze harten voor onze medemens in nood. 
Help ons open te staan voor de ander, gastvrij te zijn en te volharden in onze roep en ons gebed om recht.  
 
Door Jezus Christus, onze verworpen doch verrezen Heer, 
 
Amen 
 
Ds. Tirtsa Liefting 
 
Bron: Petrus Nieuwsbrief PKN d.d. 12 maart 2022 
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Kerkdienstenrooster 
 
3 april 2022 09.30 uur o.l.v. ds. J. Langelaar uit Vianen 
Organist: Jos Qualm 
Koster: Alfred Hoogendoorn 
Collecten:  
1e inzameling van uw gaven is voor de kerk 
2e inzameling van uw gaven is voor de diaconie 
 
10 april 2022 09.30 uur o.l.v. ds. C.C.A. Melgers 
Organist: Herman Verbree 
Koster: Ed de Jong 
Collecten: 
1e inzameling van uw gaven is voor PKN/Jeugdwerk 
2e inzameling van uw gaven is voor Onderhoudsfonds 
 
14 april 2022 19.30 uur, Witte donderdag o.l.v. ds. C.C.A. Melgers i.s.m. de liturgiecommissie 
Organist: Leon van Veen 
Koster: Cok Rademaker 
Er zijn geen collecten 
 
15 april 2022 19.30 uur, Goede Vrijdag door de liturgiecommissie 
Organist: Jos Qualm 
Koster: Hilbrand Zintel 
Er zijn geen collecten 
 
16 april 2022 21.30 uur, Stille zaterdag door de liturgiecommissie 
Organist: Piet Boon 
Koster: Aad van Zanten 
Er zijn geen collecten 
 
17 april 2022 09.30 uur, Eerste Paasdag o.l.v. ds. C.C.A. Melgers 
Organist: Jos Qualm 
Koster: Alfred Hoogendoorn 
Collecten: 
1e inzameling van uw gaven is voor KIA/Werelddiaconaat 
2e inzameling van uw gaven is voor de kerk 
 
24 april 2022 09.30 uur o.l.v. ds. K. Holwerda, Amsterdam 
Organist: Herman Verbree 
Koster: Ed de Jong 
Collecten: 
1e inzameling van uw gaven is voor Jantien Aids project, Gambia  
2e inzameling van uw gaven is voor het onderhoudsfonds 
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Collectedoelen – nader toegelicht 
 

3 april 
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 de eigen diaconie 
 
10 april 
1e inzameling van uw gaven is voor PKN, jeugdwerk 
Jongeren doorleven het paasverhaal Veel christelijke jongeren het hebben paasverhaal al vaak gehoord. 
Komt de boodschap van Pasen bij hen nog wel aan? JOP, Jong Protestant, ontwikkelde een verrassend spel 
voor kerkelijke jongeren: de PaasChallenge. In dit spel met ‘Wie-is-de-mol’-achtige elementen kruipen 
jongeren een nacht lang in de huid van een hoofdpersoon uit het paasverhaal. Ze krijgen te maken met 
emoties als achterdocht, eenzaamheid, vermoeidheid en troost. Een deel van de opdrachten speelt zich 
buiten af, de ontknoping vindt plaats op paasmorgen. Maar liefst 2.000 jongeren uit heel Nederland deden 
afgelopen jaar mee. Helpt u mee, zodat JOP rond Pasen jongeren met dit uitdagend spel bij de kerk kan 
(blijven) betrekken.  
Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL 52 ABNA 041 41 41 415 t.n.v. Jeugdwerk Protestantse 
Kerk o.v.v. collecte 40dagentijd. 
 
2e inzameling van uw gaven is voor het onderhoudsfonds 
Een kerkgemeente moet onderhouden worden, dat geldt zeker voor de gebouwen. Helpt u mee? 
 
17 april: 1e Paasdag 
1e inzameling van uw gaven is voor Kerk in Actie, wereld diaconaat 
Kansen voor jongeren in achterstandswijk in Beiroet 
In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in Beiroet, zijn de problemen niet te overzien. Gebrek 
aan goed onderwijs, werkloosheid, armoede en geweld ontnemen jongeren - Syrische vluchtelingen, maar 
ook de Libanese jeugd - elk perspectief op een betere toekomst. Jongerencentrum Manara in Beiroet vangt 
ieder jaar duizend kwetsbare tieners uit deze wijk op. Het centrum voelt voor hen als een tweede thuis: ze 
krijgen huiswerkbegeleiding, een vaktraining, psychosociale hulp of kunnen er terecht voor een partijtje 
tafelvoetbal of airhockey. Deze veilige en liefdevolle plek, waar jongeren de ruimte krijgen leeftijdsgenoten 
te ontmoeten en even onbezorgd jong kunnen zijn, geeft hen een stevig steuntje in de rug op weg naar de 
toekomst.  
Met uw bijdrage steunt u werelddiaconale projecten van Kerk in Actie, zoals het werk in Beiroet voor 
kwetsbare jongeren. Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk 
in Actie o.v.v. collecte ‘Jongeren Libanon’. 
 
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. 
 
24 april 
1e inzameling van uw gaven is voor Jantien Aids project, Gambia 
Het Jantien Aids Project Gambia heeft een voedselprogramma opgezet in Gambia om de 
met HIV besmette families van eten te voorzien en verleent financiële steun aan die 
families voor (school)opleidingen. 
 
2e inzameling van uw gaven is voor het onderhoudsfonds 
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Een kerkgemeente moet onderhouden worden, dat geldt zeker voor de gebouwen.  Helpt u mee? 
 
Alle inzamelingen, van harte bij u aanbevolen.  
 
Wilt u het werk van de diaconie blijven steunen? Dat kan. Een gift kunt u overmaken op: ING rek.nr. NL12 
INGB 0000397019 t.n.v. Diaconie. Onder vermelding van: Gift diaconie of het gewenste projectdoel. 
 
Uw diaconie, Omzien naar elkaar! 
 
 

Collecteverantwoording februari 2022 
 
Kerk: 27/02 € 194,02 
  
Onderhoudsfonds: 20/02 € 205,04 
  
Diaconie: 06/02 € 262,37 
 13/02 € 209,32 
 20/02 € 204,17 
 27/02 € 187,77 
 
Kerk in Actie/PKN 
Werelddiaconaat: 06/02 € 273,87 
 
Plaatselijk missionair werk: 13/02 € 235,37 
 
Heilig Avondmaal 
Cama zending, Makassar: 20/02 € 293,02  
 
Noodhulp Oekraïne  € 2.657,40   
 
 

Inleveren collectebonnen 
 
De kerkenraad en het college van kerkrentmeesters hebben besloten te stoppen met het gebruik van 
collectebonnen en volledig over te gaan op het alternatief collecteren (overboeken van een bijdrage per 
maand).  Hier wordt al door veel gemeenteleden gebruik van gemaakt.  
 
Wat te doen met de collectebonnen die u nog in uw bezit heeft?  
Als u de kerkdiensten bezoekt kunt u de collectebonnen die nog in uw bezit zijn gewoon uitgeven na de 
diensten. Er staan hiervoor mandjes bij de uitgang van de kerkzaal. 
Omdat er gemeenteleden zijn die door Corona niet of nog niet de diensten willen bezoeken is het ook 
mogelijk om de waarde van de collectebonnen die nog in uw bezit zijn in te leveren bij de boekhouder. U 
krijgt dan de waarde hiervan teruggestort op uw bankrekening. Mocht u voor deze methode kiezen, dan 
vragen wij u het volgende: 

• Doe de collectebonnen in een gesloten envelop met een briefje voorzien van uw naam en 
bankrekeningnummer (IBAN-nummer).  

• Geef op het briefje ook aan wat de waarde van de collectebonnen is die u inlevert. Deze waarde 
wordt dan teruggestort op uw bankrekening.  

• U kunt de envelop met de collectebonnen in de brievenbus doen van de boekhouder: Trudy den 
Haan, Voorweg 19. 
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Alternatief collecteren 
 
Wij vragen u om uw gift voor de maand april in 1 keer over te maken aan: NL46RABO0325907102 ten name 
van de Protestantse Gemeente.  
 
U kunt nu ook via de Korenaar app geven! 
 
Vriendelijk dank voor uw medewerking. 
Uw diaconie 
 
 

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 achter in 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 erop 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 
 
 

Terugblik 5 jaar Makassar 
 
Na ruim 5 jaar in Indonesië te hebben gewerkt hopen Peter en Anne-Marie Dekker binnenkort terug te keren 
naar Nederland. Er is in de Korenaar verschillende keren gecollecteerd om hun werkzaamheden via Cama 
zending mogelijk te maken. 
 
Wat voelen we ons gezegend met de afgelopen vijf jaar. We zijn beschermd gebleven en bovendien is onze 
missie geslaagd. De symbolische geestelijk brug tussen Makassar en het Zuiden is geslagen en op dit 
moment zijn er onder de paraplu van Sulalam drie Christenen actief om het Evangelie te brengen. Zij 
werken samen met onze drie medewerkers die afkomstig zijn uit de directe omgeving. 
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De kerk en de theologische universiteit STFT Jaffray waarschuwden ons 5 jaar geleden "ga daar niet heen, 
het is veel te gevaarlijk". Aan de andere kant, soms moet je risico’s nemen in het leven. "Wie gaat ze anders 
over Jezus vertellen?". 
Was dit het waard om vijf jaar te gaan wonen in een land met een cultuur die tot op de dag van vandaag 
moeilijk te begrijpen is? Was dit het waard om kinderen, kleinkinderen en vrienden achter te laten in 
Nederland?  
Het was dit alles waard omdat we geplant hebben en God zal oogsten op Zijn tijd. 
 

Er is veel gebeurd de afgelopen jaren in Indonesië. Het 1e jaar 
dat we hier waren was het moeilijk, de taal leren, de cultuur 
begrijpen, maar na het 1e jaar is alles zo bijzonder gelopen. We 
leerden Ani kennen, een verpleegster, die het verlangen had een 

kleine kliniek te starten voor de lokale bevolking. De kliniek is gebouwd en tot op de dag van vandaag iedere 
dag open. Voor kleine behandelingen, medicijnen of een infuus.  
 
Er is een kokosoliefabriek opgericht waar iedere dag kokosolie en kokoszeep wordt gemaakt. Drie werkers 
zijn daar fulltime mee bezig en voelen zich gezegend nu ze een vast inkomen hebben. Hun familie heeft weer 
eten en door van hun salaris te sparen zijn ze schuldenvrij.  
In 2020 ontstond het plan om een eigen ruimte te gaan bouwen, van waaruit alle activiteiten zouden kunnen 
gaan plaatsvinden. Ook de kokosoliefabriek zou daarin gevestigd kunnen worden. Op wonderlijke wijze 
konden we een stuk grond kopen midden in het dorp. Het is nu een centrum geworden voor ontmoetingen, 
gaarkeuken, gymlessen, Bijbelstudies, en waar nog steeds kokosolie wordt geproduceerd.  
 
Met CAMA-Zending is afgesproken dat donaties voor onze missie gebruikt worden voor projecten in 
Makassar. In september hoopt Peter terug te gaan naar Makassar en dit zal twee keer per jaar blijven 
gebeuren. Uw steun waarderen we en wat zijn we dankbaar dat er zoveel mensen betrokken zijn en willen 
blijven. 
 
Hartelijke groet, 
Peter en Anne-Marie Dekker 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding 2. Verpleegster Ani 

Afbeelding 1. Het uitzoeken van de beste kokosnoten van een leverancier 
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Jarigen 80+ 
 

5 april 
Mevr. E.J. de Gelder – Slappendel  83 jaar 
 
7 april 
Dhr. J. de Ruiter    90 jaar 
 
9 april 
Mevr. B. Matze – de Peinder   87 jaar 
 
12 april  
Dhr. A.P. Bos     81 jaar 
 
19 april 
Dhr. S. Windhorst    95 jaar 
 
28 april 
Dhr. J.J. Hoogendoorn    88 jaar 
 
1 mei 
Dhr. P.T. Voets     80 jaar 
 
Bron: Kerkelijk bureau 
 
Maandelijks vermelden we de jarigen van 80 jaar en ouder. Stelt u geen prijs op vermelding van uw 
verjaardag, dan kunt u dit doorgeven aan het kerkelijk bureau (kerkelijkbureau@pghkorenaar.nl) of aan uw 
wijkouderling. 

 
Kerkelijke stand 

 
Overleden:  
Op 25 februari 2022 de heer J. van ’t Wout, in de leeftijd van 82 jaar.  
Op 15 maart 2022 de heer G.A. van den Bosch, in de leeftijd van 60 jaar.  
 
Nieuw ingekomen in onze gemeente:  
Mevr. C.J. van der Haven- Verschut 
 
Verhuisd binnen onze gemeente:  
Dhr. F van den Bosch 
Fam. M.J.P. Timmermans 
Dhr. G. Hassefras 
 
Bron: Kerkelijk bureau 
 
 

Verslag Kerkenraadsvergadering 14 maart 2022 
 
Aanwezig:  
Marianne Bol, Annette van den Bosch, Mieke den Haan, Trudy den Haan, Agnes Huisman 
(notuliste), Christiaan Knibbe, Meinte Vierstra, Marian Zintel, Anne Kluvers 
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Afwezig: 
Willem de Beus, Rita van Dorp, Anneke de Jong, Jaap Kraaij, ds. Carla Melgers,  
 
1. Welkom en opening:  
Meinte Vierstra opent de vergadering met een gedicht van Andre Troost uit de 40 dagen kalender en een 
kort verhaal. Christiaan steekt de kaars aan. 
 
2. Notulen vergadering 14 februari 2022 
Er zijn geen opmerkingen over het verslag.  
De actielijst wordt doorgenomen een bijgewerkt. 

 
3. Mededelingen voorzitter 
• Christiaan meldt welke ambtsdragers dit jaar af zullen treden. Het betreft de volgende personen: Heleen 

Polderman - Willem de Beus - Marian Zintel - Janny Bos en Christiaan Knibbe. 
• Op woensdag 16 maart is een gezamenlijke vergadering met het moderamen van de Dorpskerk in 

Koudekerk (Hazerswoude-Rijndijk en Koudekerk) 
• Op 28 maart is een vergadering met het moderamen van de Hervormde Gemeente en de Rooms 

Katholieke kerk in de Korenaar.  
• Er moet een update plaatsvinden van de kerkenraadsleden op de website. Dit wordt geregeld. 
 
4. Kennismaking Anne Kluvers 
Anne Kluvers is benaderd om mee te gaan doen in de Groep Nieuwe Wegen. Dat heeft ze toegezegd. Ook is 
haar gevraagd of ze ambtsdrager wil worden. Om hier een goed besluit over te kunnen nemen heeft ze 
gevraagd of ze een aantal keren mag aansluiten bij de kerkenraadsvergadering. Het moderamen is daarmee 
akkoord gegaan. Er wordt een korte kennismakingsronde. De kerkenraad is blij met haar inzet en haar 
enthousiasme en ziet uit naar verdere samenwerking! 

 
5. Uit de commissies: 
5.1 Missionaire Commissie - Mieke den Haan 
In tegenstelling tot eerdere berichten gaat de Sobere maaltijd wel door. Paasbroodjes worden verkocht, zie 
voor verdere informatie over tijdstippen en verkooppunten de Gemeentebrief van 10 maart. 
 
5.2 Diaconie - Meinte Vierstra 
Bij de diaconie werd het bericht ontvangen dat op Camping / Bed & Breakfast Tuin van Epicurus gevluchtte 
Oekraïners worden opgevangen. Een vertegenwoordiging van de diaconie is ter plekke gaan kijken wat de 
Korenaar kan doen om te helpen. De opgevangen mensen waren blij met het bezoek en de aangeboden hulp. 
Ook bij Rita van Dorp is een gezin opgevangen op de boerderij. 
 
5.3 College van Kerkrentmeesters - Trudy den Haan 
• De opening van de kerk op woensdag 2 maart (kerk open, kaarsje branden, gebedenboek) en stortingen 

van kerkleden heeft in totaal rond de € 2.650 opgeleverd. 
• Op de jaarrekening is een positief saldo van € 17.610. 
• De kerkenraad gaat ermee akkoord dat dit bedrag wordt gestort in het Algemeen Fonds Bijzonder 

verrichtingen. 
• Er zijn geen reacties gekomen op de oproep van Dick Zaal voor hulp bij de financiële stukken. Er wordt 

naar een andere oplossing gezocht 
• Deze week wordt de nieuwe geluidsinstallatie geïnstalleerd.  
 
5.4 Liturgiecommissie -  Marianne Bol  
De diensten rondom de paascyclus zijn bijna klaar. 
 
5.5 Pastoraat - wijkouderlingen 
De pastorale zaken worden besproken. 
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6. Bijbel Vakantie Club – evaluatie en nadere afspraken 
In het moderamen is gesproken over het feit dat de afsluiting van de Bijbel Vakantie Club een gezamenlijke 
activiteit met de Hervormde Gemeente is en dat het dus belangrijk is dit ook gezamenlijk af te sluiten. De 
kerkenraad bespreekt de keuzes en concludeert dat dan in de Korenaar het Paasproject komt te vervallen als 
deze gelijk valt met de gezamenlijk afsluiting van de BVC.  
 
7. Wat kunnen we doen voor de vluchtelingen uit Oekraïne?   
Zie boven 

 
8. Pauze 
 
9. Update Donkey mobile app 
Meinte brengt ons op de hoogte van de ontwikkelingen binnen en met de app. Er wordt voortdurend aan 
gewerkt en verbeterd. 

 
10.   Rondvraag 
• Jaap Kraay zou nog in Koudekerk vragen hoe men daar omgaat met het verstrekken van de adressen van 

mensen die (pastorale) zorg nodig hebben. Daar is nog geen antwoord op ontvangen. 
• Mieke vraagt naar de inrichting tuin. Dit staat op de agenda van de Groep Nieuwe Wegen, deze vergadert 

volgende week weer.  
• Christiaan geeft aan het document “Ouderling van dienst” graag een keer te willen doornemen met de 

ouderlingen. Agenda moderamen april. 
 

11.   Sluiting   
Marianne Bol leest een gebed uit het boekje “Voor wie bidden wil” van Kris Gelaude. 
 
Datum volgende vergadering: maandag 11 april 2022 
 
 

Rooster kindernevendienst 
 
3 april   Guido  5e zondag 40 dagentijd  
10 april  Anne  6e zondag 40 dagentijd 
17 april  Lavinia  Pasen 
1 mei   geen kindernevendienst  
8 mei   Suzan 
15 mei   Tieke 
22 mei   Guido 
29 mei   Anneke 
 
 

Oproep van de kindernevendienst  
 
We zijn op zoek naar mensen die mee willen gaan doen in het leiden van de kindernevendienst. Vaste mensen 
zijn uiteraard welkom. Als u / jij 1 of 2 keer per jaar mee wilt doen dan zijn we daar ook heel blij mee. Via het 
mailadres kindernevendienst@pghkorenaar.nl kan meer informatie worden opgevraagd. 
 
 
 
 
 
 
 



 Kerkklanken april 2022, pagina 10 

Lied / gedicht  
 

God zij nabij, als de tijd van crisis komt, 
ja, Jacobs God zij je kracht en schild. 
Vanuit het heiligdom, vanuit Zijn huis 
zij God je redding in tijden van nood. 

 
Dat God gedenkt alle offers die je brengt, 

behagen schept in je toewijding. 
Jouw diep verlangen beantwoordde God 

en al je plannen, zij komen uit. 
 

Ik weet het nu: God de Ene is de Heer, 
bevrijdt omdat Hij partijdig is. 

Vanuit de hemelen antwoordt mijn God, 
bevrijding brengt Hij met sterke hand. 

 
Op oorlogstuig, op geweld vertrouwen zij, 

geloof in God is al wat ons steunt. 
Machtigen struikelen, storten ineen, 

maar wij staan op en wij houden stand. 
 

Psalm 20a (Psalmen anders) 
 

Dit lied werd gezongen tijdens de Viering voor recht en vrede n.a.v. de gebeurtenissen in Oekraïne. 
Bron: Petrus Nieuwsbrief PKN 

 
 

Mantelzorgers kunnen het niet alleen, Aurelia helpt! 
 
Steeds meer mensen kiezen ervoor om de laatste levensfase thuis of in een andere 
vertrouwde omgeving door te brengen. Juist met het einde in zicht hebben 
stervende mensen behoefte aan dierbaren om zich heen. 
 
Aurelia is een plaatselijke kerkelijke vrijwilligersorganisatie, die ondersteuning 
biedt aan ernstig, terminaal zieke mensen in de thuissituatie. In een intakegesprek worden de situatie, 
wensen en mogelijkheden met de zieke en naaste doorgesproken. Er wordt bekeken op welke tijden de hulp 
van een vrijwilliger van Aurelia gewenst is. Dat kan één of meerdere dagdelen per week zijn, zowel overdag 
als in de avond. De cliënt en/of familie, kunnen bij ons ondersteunende zorg aanvragen. Daarnaast hebben 
wij ook contact met huisartsen en thuiszorg.  
 
Aan onze zorg zijn geen kosten verbonden. Wij zijn zeven dagen per week bereikbaar op tel. 06-51445726. 
Kijk voor meer informatie op onze website: www.vptzaurelia.nl 
 
Als sterven dichtbij is, kunnen wij er voor u zijn! 
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Bijbelleesrooster april 2022 
 

Dag en datum Bijbeltekst Onderwerp 
vr 1 apr Johannes 14:15-31 ...en Geest 
za 2 apr Johannes 15:1-17 Blijvende vrucht 
zo 3 apr Johannes 15:18-27 De haat van de wereld 
ma 4 apr Johannes 16:1-11 Zonde, gerechtigheid en oordeel 
di 5 apr Johannes 16:12-24 Verwarring  
wo 6 apr Johannes 16:25-33 Beeldspraak  
do 7 apr Johannes 17:1-12 God kennen is het eeuwige leven 
vr 8 apr Johannes 17:13-26 Laat ons één zijn 
za 9 apr Jeremia 26:1-9 Een beladen boodschap 
zo 10 apr Jeremia 26:10-24 Palmzondag- Het lot van Uria 
ma 11 apr Jeremia 27:1-11 Het juk ondergaan 
di 12 apr Jeremia 27:12-22 Misleidende profeten 
wo 13 apr Jeremia 28:1-17 Krachtmeting 
do 14 apr Johannes 18:1-27 Witte Donderdag - Ik ben het (niet) 
vr 15 apr Johannes 18:28–19:30 Goede Vrijdag - Vriend van de keizer 
za 16 apr Johannes 19:31-42 Stille Zaterdag - Voorbereiding voor een 

bijzondere sabbat 
zo 17 apr Johannes 20:1-18 Eerste Paasdag - Wie zoek je? 
ma 18 apr Johannes 20:19-31 Eerst zien... 
di 19 apr Jeremia 29:1-9 Het duurt nog wel even 
wo 20 apr Jeremia 29:10-23 Hoop voor Jeruzalem 
do 21 apr Jeremia 29:24-32 Weerwoord 
vr 22 apr Psalm 114 De dans van de aarde 
za 23 apr Jeremia 30:1-11 Geknakt, niet gebroken 
zo 24 apr Jeremia 30:12–31:1 Weer als vroeger 
ma 25 apr Jeremia 31:2-14 Terugkeer 
di 26 apr Jeremia 31:15-22  Nieuwe dingen 
wo 27 apr Jeremia 31:23-30 Opbouw 
do 28 apr Jeremia 31:31-40 Eeuwigdurend verbond 
vr 29 apr Jeremia 32:1-15 Contract voor de toekomst 
za 30 apr Jeremia 32:16-25 Duurzaam? 

 
 

Lief en leed 
 
Voor berichten over lief en leed in onze gemeente kunt u contact opnemen met een kerkenraadslid of 
wijkmedewerker.  
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Van de redactie 
 

Redactie:  Jan Pels, tel. 58 83 68 
Karin Jansen, tel. 06 – 55 86 56 20 
Cornèl Hassefras, tel. 58 73 13 

Druk:   Drukwerkteam PGH 
   
Vind ons leuk op facebook.com/PGH Korenaar 
 

Kopij voor het aprilnummer inleveren tot 21 april a.s. 
bij de redactie via e-mail: postkerkklanken@hotmail.com of kerkklanken@pghkorenaar.nl. 
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Gegevens Protestantse gemeente 
 
Predikant: ds. C.C.A. Melgers  tel. 0172-589164 e-mail: predikant@pghkorenaar.nl 
 
Kerkenraad:      e-mail: kerkenraaad@pghkorenaar.nl 
Preses: Christiaan Knibbe      
Scriba: Agnes Huisman     e-mail: scriba@pghkorenaar.nl 
 
Diaconie:      e-mail: diaconie@pghkorenaar.nl 
Voorzitter: Meinte Vierstra   
Secretaris: Marian Zintel-Zaal   
Penningm: Anneke de Jong - v.d. Willik  
 
Belangrijke rekeningnummers kerkgemeente 
ING-bank:  NL26INGB0000625978 t.n.v. boekhouder Protestantse Gemeente 
Rabobank:  NL46RABO0325907102 t.n.v. Protestantse Gemeente 
Diaconie:  NL12INGB0000397019 t.n.v. Penningmeester Diaconie Protestantse Gemeente 
Missionaire commissie: NL51RABO0325908370 t.n.v. Penningmeester Missionaire commissie Protestantse 
Gemeente 
 
Adres kerkgebouw De Korenaar 
Dorpsstraat 183, 2391 CB Hazerswoude-Dorp  
 
Kerkdiensten    
09.30 uur: vanaf de eerste zondag van april 
10.00 uur:        vanaf de eerste zondag van november 
 
Viering van het Heilig Avondmaal  
Zie het kerkdienstenrooster aan het begin van Kerkklanken 
 
Bediening Heilige Doop 
Wanneer u de doop verlangt voor uzelf of voor uw kind, dan kunt u contact opnemen met de predikant.  
 
Huwelijksbevestigingen: info via de Scriba 
 
Begrafenissen: info via de Scriba 
Coördinatie overige taken:  Erna Voets en Sandra v/d Haven  
Voor koffie/thee en broodjes: Marian Zintel  
 
 


