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Nieuwe versoepelingen: welkom in de Korenaar! 
 
Vanaf zondag 27 februari zijn er 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 is dan voor corona. U kunt 
zelf kiezen waar u gaat zitten.  
 
Tijdens de dienst wordt geen gebruik gemaakt van collectezakken. U kunt uw gaven geven met de Korenaar 
app, overmaken aan NL46RABO0325907102 t.n.v de Protestantse Gemeente en u kunt uw gift bij de uitgang 
doen! 
 
Wij vragen u om uw gift voor de maand Februari in 1 keer (is 8 collectes) over te maken! 
 
Na de dienst is er ook weer gelegenheid om met elkaar koffie te drinken.  
 
De uitzendingen via de Kerkomroep blijven gewoon doorgaan. De link vindt u op de website. 
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Kerkdienstenrooster 
 
6 maart 2022 10.00 uur o.l.v. mw. A. Vermeij uit Boskoop, Biddag voor gewas & arbeid 
Organist: Leon van Veen 
Koster: Ed de Jong 
Collecten:  
1e inzameling van uw gaven is voor Kerk in Actie, voorjaarszendingsweek 
2e inzameling van uw gaven is voor het onderhoudsfonds 
De biddag collecte is bestemd voor de kerk 
 
13 maart 2022 10.00 uur o.l.v. ds. P. Wilschut uit Alphen aan den Rijn 
Organist: Jos Qualm 
Koster: Cok Rademaker 
Collecten: 
1e inzameling van uw gaven is voor Kerk in actie, diaconaat 
2e inzameling van uw gaven is voor de eigen diaconie 
 
20 maart 2022 10.00 uur o.l.v. ds. C.C.A. Melgers 
Organist: Herman Verbree 
Koster: Hilbrand Zintel 
Collecten: 
1e inzameling van uw gaven is voor Kerk in actie, wereld diaconaat 
2e inzameling van uw gaven is voor de kerk 
 
27 maart 2022 10.00 uur o.l.v. ds. A. Alblas uit Oegstgeest 
Organist: Piet Boon 
Koster: Aad van Zanten 
Collecten: 
1e inzameling van uw gaven is voor jeugd dorp “de Glind” 
2e inzameling van uw gaven is voor het onderhoudsfonds 
 
 

Collectedoelen – nader toegelicht 
 

6 maart, biddag voor gewas & arbeid 
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? 
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Biddag collecte, 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. 
 
13 maart 
1e inzameling van uw gaven is voor 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 De 
Drieklank in Almere. In een taalcafé 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 Actie 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 Actie, zoals de diaconale presentieplek 
in Almere. 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 diaconaat maart. 
 
2e inzameling van uw gaven is voor de eigen diaconie 
 
20 maart  
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. 
 
27 maart 
1e inzameling van uw gaven is voor jeugd dorp “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? 
 
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! 
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Download onze nieuwe Korenaar- app! 
 

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 collectedoelen, de agenda bekijken, berichten 
plaatsen of iemand opzoeken in het ledenbestand 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 à €0,35. 
 
Scan de hiernaast staande QR code met de camera van uw telefoon om de app 
meteen te downloaden! 
 
Lukt het u niet om de app te installeren? Woensdag 16 februari kunt u tussen 19:30 
en 20:30 langskomen in de Korenaar en helpen wij u graag verder! 
 
 

Werkzaamheden penningmeester 
 
Beste gemeenteleden. 
 
Het volgende wil ik u onder de aandacht brengen. 
Sinds april 1987 ben ik penningmeester van onze kerk, de Korenaar. Deze functie heb ik altijd met veel plezier 
uitgevoerd. Echter om de continuïteit van deze werkzaamheden te waarborgen, mede gezien mijn leeftijd, is 
het verstandig om een gemeentelid aan te trekken, die ervaring wil opdoen met het beheer van de financiën 
van de kerk.  
De werkzaamheden die ik nu verricht kunnen verdeeld worden in boekhoudkundige en niet-
boekhoudkundige activiteiten.  
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Laatstgenoemde betreft de volgende onderwerpen. 
a. Aktie Kerkbalans. Deze wordt jaarlijks gehouden in de maanden januari/februari. 
b. Leden Registratiesysteem Protestantse Kerk (LRP). Dit is de ledenadministratie van de kerk. In dit 

automatiseringssysteem worden in de maand februari de toezeggingen Vaste Vrijwillige Bijdragen (VVB) 
ingevoerd. 
De ontvangen betalingen worden aan de hand van de bankafschriften afgeboekt. 

 
De boekhoudkundige activiteiten zijn als volgt te specificeren. 
a. Opmaken van de begroting van de kerk/Diaconie. Deze werkzaamheden vinden plaats in het najaar van 

het betrokken jaar. 
b. Opstellen van de jaarrekening kerk/Diaconie. Ieder jaar (in de periode maart t/m mei) worden de 

jaarrekeningen opgemaakt.  
 
Na goedkeuring van de kerkenraad en de betrokken commissies worden de financiële gegevens in FRIS (een 
registratiesysteem) ingevoerd en verzonden naar het hoofdkantoor van de PKN, gevestigd te Utrecht.  
 
De penningmeester heeft zitting in het College van Kerkrentmeesters (CvK). Het College vergadert 7 à 8 keer 
per jaar. 
 
Tenslotte hoop ik van harte dat iemand uit onze gemeente op mijn verzoek zal reageren. Indien nodig ben ik 
vanzelfsprekend bereid om e.e.a. mondeling toe te lichten. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Dick Zaal,  
penningmeester De Korenaar 
Tel. 06-83792490 
 
 

Collecteverantwoording januari 2022 
 
Kerk: 01/01 €  69,63 
 09/01 € 144,25 
 23/01 € 141,75 
  
Onderhoudsfonds: 02/01 € 139,25 
 16/01 € 141,75 
 30/01 € 180,50 
  
Diaconie: 01/01 €   69,62 
 02/01 € 139,25 
 09/01 € 144,25 
 16/01 € 141,75 
 23/01 € 141,75 
 
Kerk in Actie/PKN 
Jeugdwerk: 30/01 € 186,75   
 
  



 Kerkklanken maart 2022, pagina 6 

Ontvangen giften 
 
In december ontving de diaconie een gift van € 250,00 voor een nader te bepalen doel.  
Ook werden er twee giften ontvangen van ingeleverde collectebonnen. In december ter waarde van € 72,00 
en in januari voor € 62,00. Hartelijk dank! 
In februari werd € 10,00 overgemaakt voor de collecte van het Heilig Avondmaal dat op 20 februari weer 
gevierd kon worden. 
 
Alle giften die op de rekening van de diaconie binnenkomen bestemd voor de collectes, worden doorgestort 
naar de boekhouder van de kerk. Trudy den Haan verdeeld deze giften iedere maand heel precies over de 
verschillende collectes. 
 
Wilt u iets (extra) overmaken voor een speciaal doel of specifieke collecte vermeldt u dit er dan even bij? 
Door uw gebed en uw gift kunnen we onze kwetsbare medemensen een helpende hand bieden.  
Dank u wel daarvoor! 
 
Uw en jouw diaconie      
 
 

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. 

 
 

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 8 collectes) over te maken aan: 
NL46RABO0325907102 ten name van de Protestantse Gemeente.  
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OOK KUNT U WEER IN DE KERK UW GIFT KWIJT!  ER STAAN 2 MANDJES BIJ DE UITGANG! En ook kunt u 
nu via de Korenaar app geven (zie verderop in Kerkklanken)! 
 
Vriendelijk dank voor uw medewerking. 
Uw diaconie 
 
 

Goedemorgen Koffie 
 
We mogen weer! Een praatje of een fijn gesprek, contact en gezelligheid staan voorop als we elkaar 
ontmoeten met koffie of thee bij één van de drie kerken.  
Dinsdagmorgen 1 maart tussen 10 en 11.30 bent u/jij de eerste keer welkom in de Regenboog.  
 
 

Spaardoosjes Actie 
 
Vanaf de zondag 6 maart gaan wij weer van start met de Spaardoosjes actie. Op die zondag zullen de 
spaardoosjes weer in de kerk uitgedeeld worden. U kunt dan weer inzamelen voor de projecten die wij 
ondersteunen in Burkina Faso. 
Al enkele jaren ondersteunen wij vanuit de kerk projecten van Kerk in 
Actie in Burkina Faso. Het land ligt in West-Afrika en is omringd door 
landen als Mali, Ivoorkust en Benin. Het land is één van de armste 
landen in de wereld en economisch voor een groot deel afhankelijk 
van landbouw. 
We ondersteunen daar onder andere projecten van ODE (diaconaal 
bureau) in de gemeentes Bilanga en Matiacoali in het oosten van 
Burkina Faso. Burkina Faso ligt voor een groot deel in de Sahara en 
heeft daardoor veel te maken met droogte. En als het dan regent zijn 
het vaak onverwachte zwaardere regenbuien die zelfs kunnen leiden 
tot enkele overstromingen.  
ODE heeft afgelopen jaren veel voorlichting gegeven over 
landbouwmethodes om hoe om te gaan met deze lastige 
klimaatomstandigheden. Veel mensen zijn getraind om verschillende 
nieuwe landbouwmethoden toe te passen. 
 
Militaire Coup 
Begin januari is in Burkina Faso een militaire coup gepleegd. Militairen waren ontevreden door de naar hun 
inziens geringe support van de regering bij het bestrijden van terrorisme in het noorden van het land. In een 
relatief kalme coup is de macht overgedragen aan de militaire leiders in een periode van 2 à  3 dagen. Nu is 
het de vraag hoe dit verder zal gaan, terroristische aanvallen blijven het land teisteren waardoor het land 
instabiel is. Projecten op het gebied van landbouw blijven dan wel erg belangrijk zodat de bevolking in grote 
mate zelfvoorzienend kan zijn. 
 
Wij hopen van harte dat u mee gaat doen aan de spaardoosjesactie. Dat kan natuurlijk fysiek met het 
inzamelen in de doosjes, maar u kunt u bedrage ook overmaken op Rabobanknummer 
NL51RABO0325908370 t.n.v. Missionaire Commissie Protestantse Gemeente. Onder vermelding van 
‘Spaardoosjesactie’. 
 
Met vriendelijke groeten,  
Uw Missionaire Commissie 
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Jarigen 80+ 
 

1 maart 
Mevr. M.J. Zaal - van Gemeren  93 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 

 
Nieuw ingekomen in onze gemeente:  
Dhr. E. van Dorp 
 
Verhuisd binnen onze gemeente:  
Dhr. P van der Have en mevr. J.J. van der Have-Adriaanse  
 
Onttrokken aan onze gemeente:  
Dhr. R.P. van der Willik 
 
Bron: Kerkelijk bureau 
 
 

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”.  
Dagelijks worden mensen wereldwijd uit hun huizen gezet omdat een overheid of een grote onderneming 
het oog heeft laten vallen op kostbare grond waar zij wonen. 
In Guatemala steunt de partner van de Vastenactie, drie Maya-gemeenschappen, die opkomen voor hun 
landrechten. Leiders krijgen juridische steun en de gemeenschappen krijgen weer toegang tot schoon 
water.  
 
Met de Vastenactie-campagne 2022 wil men deze mensen een steuntje in de rug geven om hen te helpen 
op eigen benen te staan, voor zichzelf en hun familie te zorgen én een rol te spelen in hun gemeenschap.  
Bij de sobere maaltijd op 23 maart zal mevrouw Petra Janssen (van de Vastenactie) meer over dit project 
komen vertellen 
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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 kan bij:  
Riekie Scheer, tel: 588170, riekiescheer@casema.nl   
Aafke Knibbe, tel: 589494, acknibbe@planet.nl  
Eric van Aalst, EricvanAalst@live.nl  
of door middel van een briefje in de brievenbus van het parochiecentrum 
 
 

Verslag Kerkenraadsvergadering 14 februari 2022 
 
Aanwezig:  
Marianne Bol, Annette van den Bosch, Rita van Dorp, Mieke den Haan, Trudy den Haan, 
Agnes Huisman (notuliste), Anneke de Jong, Jaap Kraaij, Heleen Polderman, Meinte 
Vierstra, Marian Zintel 
 
Afwezig: 
Nelleke de Beus, Willem de Beus, Christiaan Knibbe, ds. Carla Melgers 
 
1. Welkom en opening:  
Meinte heet iedereen welkom en steekt de kaars aan. Anneke opent de vergadering met een mooi lied van 
een onbekende rapper. 
 
2. Notulen vergadering 10 januari 2022 
Er is nog geen adreswijziging ontvangen van de 3 mensen die zijn opgenomen in de Driehof. Mogelijk zijn er 
problemen bij de LRP. Dit wordt verder onderzocht. 
 
3. Mededelingen voorzitter 
Christiaan heeft aangegeven weer wat werkzaamheden voor de kerk te willen en kunnen oppakken. Dit 
wordt besproken in een ingelast moderamen-overleg op maandag 21 februari. 
 
4. Uit de commissies 
 
4.1 Missionaire commissie 
- De kalenders en de spaardoosjes zijn ontvangen 
- De Sobere maaltijd gaat i.v.m. Corona niet door 
- Vrijdagmiddag 8 april en zondag 10 april na de dienst vindt de verkoop van de paasbroodjes plaats.  
- Annette stelt voor ook in de Driehof een verkooppunt te maken.  
 
4.2 Diaconie 
Geen meldingen. 
 
4.3 College van Kerkrentmeesters 
Geen meldingen 
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4.4 Liturgie Commissie 
De liturgiecommissie start met de diensten voor de Paasdagen.  
 
4.5 Pastoraat 
De pastorale zaken worden doorgenomen.  
 
5. Diensten komende periode/werkzaamheden Carla en preekrooster 
Het concept preekrooster van Carla voor 2023 wordt door de kerkenraad akkoord bevonden. Het overzicht 
van de werkzaamheden waarmee Carla na haar behandeling mee wil starten wordt doorgenomen. Het 
voorstel om een activiteit na de dienst op Hemelvaartsdag wordt door de Groep Nieuwe Wegen opgepakt. 
 
5a. Gebruik Nieuwe Bijbelvertaling 
Carla heeft voorgesteld om met Pinksteren de Nieuwe Bijbelvertaling in gebruik te nemen. De kerkenraad 
gaat hiermee akkoord. Agnes bestelt een kanselbijbel en een aantal kleinere exemplaren. 
 
6. Heilig Avondmaal 
Anneke heeft tweehandleidingen geschreven voor de activiteiten rondom het Heilig Avondmaal, een met 
en een zonder Coronamaatregelen. Er zijn een aantal opmerkingen over de praktische uitvoering; een 
aantal hiervan worden direct opgepakt en een aantal zullen in aanwezigheid van Carla worden besproken. 
 
7. Preekvoorziening 
Voor de preekvoorziening is het regelmatig een enorme zoektocht om een beschikbare predikant te 
vinden. Het voorstel van Gé wordt besproken: wanneer er echt geen predikant te vinden is en de 
liturgiecommissie niet in de gelegenheid is een dienst te verzorgen, dan kan in de kerk een dienst van een 
andere gemeente worden bekeken via kerkomroep. De kerkenraad gaat onder genoemde voorwaarden 
akkoord met het voorstel. 
 
8. PAUZE 
 
9. Liturgie 
De onderwerpen die genoemd staan in de agenda worden door de Groep Nieuwe Wegen opgepakt. 
 
10. Stand van zaken Korenaar app (Donkey Mobile) 
Meinte brengt ons op de hoogte van de ontwikkelingen in en met de Korenaar-app.  
 
11. Ordinantiewijzigingen 
De bijlagen worden besproken. De kerkenraad gaat akkoord met de voorgestelde ordinantiewijzigingen. 
Agnes stelt de classis op de hoogte. 
 
12. Rondvraag 
Er wordt een flink aantal kleinere onderwerpen besproken, vragen behandeld en beantwoord, acties 
uitgezet, waaronder: 
- Tot op heden worden de ramen van de kerk nog door vrijwilligers gewassen. De kerkenraad stelt vast 

dat het goed zou zijn als dit door een professioneel bedrijf gedaan wordt. Trudy bespreekt dit in het 
college van kerkmeesters.  

- Koffiedrinken na de dienst: Meinte houdt in de gaten wanneer dit binnen de Corona maatregelen weer 
mogelijk is. 

- Rita wil graag een compliment geven aan de kerkenraad voor alles wat er in de gemeente wordt 
gedaan, waarvoor dank. 

- Trudy meldt dat het CvK erg blij was met het resultaat van de Vrijwillige bijdrage (kerkbalans), zeker 
gezien de Corona periode. 

- Mieke meldt dat Actief Rijnwoude hun koffie-ochtend heeft verplaatst van dinsdag naar een andere 
dag; reden was dat er op dinsdag in de kerken al een koffiemoment is. 
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- Heleen past het document Taken ouderling van dienst aan, zie boven. Naar aanleiding hiervan wordt 
aangegeven dat het goed zou zijn een aantal gastvrouwen/gastheren te hebben die mensen ontvangen 
voor een dienst. Hiervoor wordt een oproep gedaan. 

- Er is een nieuwe versie van “Wie doet wat” beschikbaar. De papieren versie wordt verspreid onder de 
mensen die ook de papieren versie van de Kerkklanken ontvangen. 

 
12. Sluiting 
Agnes sluit de vergadering door het lied Gods zegen voor jou van Sela te laten horen. 
Volgende vergadering is op maandag 14 maart. 
 
 

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 erbij 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 
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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. 
 
 

Gedicht 
 

Eeuwige God, 
 

We horen het dagelijks: 
een groeiende inkomenskloof, dalend vertrouwen, 

ongelijke kansen voor zovelen, 
regeldruk en onterechte verschillen. 

 
Het is hier, daar, overal ter wereld, 

op zoveel verschillende plekken, achter ontelbare deuren. 
Onzichtbaar op het eerste gezicht, 

en soms lijkt wegkijken bijna noodzakelijk. 
 

Want iedereen heeft zijn problemen. 
Wie helpt ons, hoe zijn we er voor elkaar? 

Help ons, God, onrecht en armoede niet te accepteren, 
maar samen de wereld te veranderen. 

 
Geef ons de kracht om - vandaag, deze week - op te staan, 

zodat we luisteren, vertellen, vragen, doen. 
In kwetsbaarheid kunnen zijn, 

een stap te zetten en verschil te maken. 
 

In Uw Naam kunnen we verbinden, 
met elkaar, voor elkaar. 

Overal: over de drempel heel dichtbij, 
en op allerlei plekken in de wereld. 

Tegen armoede en onrecht, 
in het vertrouwen dat U het verschil maakt. 

 
Amen 

 
Met dank aan Daniël Lohues - Elk Mens Die Hef Zich ’n Kruus Te Dragen 

Ingebracht door Meinte Vierstra 
 
 

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 
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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! 
 
 

Bijbelleesrooster maart 2022 
 

Dag en datum Bijbeltekst Onderwerp 
di 1 mrt Amos 4:4-13 Ondanks alles 
wo 2 mrt Amos 5:1-9 Aswoensdag - Zoek Mij en leef! 
do 3 mrt Johannes 11:1-27 Het geloof geeft leven 
vr 4 mrt Johannes 11:28-44 De dode komt tevoorschijn 
za 5 mrt Johannes 11:45-57 Iedereen kijkt uit naar Jezus 
zo 6 mrt Johannes 12:1-11 Lazarus weer in gevaar 
ma 7 mrt Psalm 91 Toevlucht  
di 8 mrt Amos 5:10-20 Een kwade tijd 
wo 9 mrt Amos 5:21-27 Liever recht dan offers 
do 10 mrt Amos 6:1-7 Overmoedig  
vr 11 mrt Amos 6:8-14 Blijft er nog iemand over? 
za 12 mrt Johannes 12:12-19 Hosanna 
zo 13 mrt Johannes 12:20-36 Donderslag bij heldere hemel 
ma 14 mrt Johannes 12:37-50 De dienaar van de HEER 
di 15 mrt Johannes 13:1-15 Het voorbeeld van Jezus 
wo 16 mrt Johannes 13:16-30 De afgezant van God 
do 17 mrt Psalm 103 Prijs de HEER 
vr 18 mrt 2  Korintiërs 1:1-11 Delen in lijden, én in troost 
za 19 mrt 2  Korintiërs 1:12-22 Ja is ja 
zo 20 mrt 2  Korintiërs 1:23-2:13 Bezoek brengt verdriet 
ma 21 mrt 2  Korintiërs 2:14-3:6 Een brief in het hart 
di 22 mrt Psalm 125 Vrede over Israël 
wo 23 mrt 2  Korintiërs 3:7-18 Een blijvende glans 
do 24 mrt 2  Korintiërs 4:1-12 Kwetsbare schatbewaarders 
vr 25 mrt 2  Korintiërs 4:13-5:5 Het zichtbare is tijdelijk 
za 26 mrt 2  Korintiërs 5:6-16 Een open boek 
zo 27 mrt 2  Korintiërs 5:17-6:10 Het nieuwe is gekomen 
ma 28 mrt 2 Korintiërs 6:11-7:4 Heilig jezelf 
di 29 mrt 2 Korintiërs 7:5-16 Oprecht verdriet 
wo 30 mrt Johannes 13:31-38 Heb elkaar lief 
do 31 mrt Johannes 14:1-14 Vader en Zoon 
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Lief en leed 
 
Voor berichten over lief en leed in onze gemeente kunt u contact opnemen met een kerkenraadslid of 
wijkmedewerker.  
 
 

Van de redactie 
 

Redactie:  Jan Pels, tel. 58 83 68 
Karin Jansen 
Cornèl Hassefras, tel. 58 73 13 

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

Kopij voor het aprilnummer inleveren tot 24 maart 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  
 
 


