
 
Pagina 1 van 3 

 

 

Zondag 1 mei 2022 
3e van Pasen 

 
Lied voor de dienst 600: 1, 2 en 5 
Stil gebed 
Intochtslied Psalm 33: 1 
Bemoediging en groet 
Klein Gloria 
Kyriegebed 
Glorialied 650: 1, 2, 3 en 4 
Zondagsgebed 
Inleiding  
Zal er ooit een dag van vrede -Syb v.d. 
Ploeg 
Samenzang 1014: 1 kinderen en 
vrouwen, 2 mannen, 3 kinderen en 
vrouwen, 4 mannen, 5 allen 
‘’In vrijheid samen leven’’ 
Schriftlezing Jesaja 2: 2-5 
Overweging 
Samenzang lied 1010: 1 
Schriftlezing Lukas 7: 11-17 
Overweging 
Samenzang lied 1010: 2 
Schriftlezing Lukas 19: 41-44 
Overweging 
Samenzang 1010: 3 en 4 
Dienst van de gebeden 
Inzameling van de gaven 
Slotlied 708: 1 en 6 
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 1 mei 
gaat ds. Carla Melgers in de dienst voor, Piet Boon is de 
organist, de koster is Cok Rademaker. Mariska en Guido 
Nieuwenhuijse zijn bij de oppas. Er is geen kindernevendienst. 

De koffie verzorgd: door Gré van der Haven en Rita 

Hagendoorn 

  
De collecten zijn bestemd voor: 
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 

 

Rooster 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. 

De bloemen 
De bloemen gaan, met een hartelijke groet van ons allen, naar Trudy Dorsman 
We wensen haar sterkte met het herstel na een geslaagde heupoperatie.  
Ze worden gebracht door Anneke de Jong. 
 
 

Volgende week, 
Volgende week, zondag 8 mei gaat in de dienst voor Ds. Leo Koot uit Leiderdorp, 
Herman Verbree bespeelt het orgel, Hilbrand Zintel is de koster. De collecten zijn bestemd voor de VPTZ 
Aurelia en het onderhoudsfonds. 
Agnes van Zanten is bij de oppas. Suzan v.d. Haven leidt de kindernevendienst. 
De koffie wordt verzorgd door Mieke den Haan en Heleen Polderman 
 
 

 

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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Uit de gemeente: 
 

 Bericht van overlijden: 
We ontvingen het bericht van overlijden van de heer Piet van Elswijk op vrijdag 22 april. De heer van 
Elswijk is lid van onze gemeente geweest, woonde lange tijd in de Lindenlaan en heeft ook aan De Loete 
gewoond. Hij woonde de laatste jaren in Alphen aan den Rijn, maar was toen geen lid meer van de 
Korenaar. 
Op vrijdag 29 april zal er om 11.00 uur een afscheidsdienst in de Korenaar worden gehouden, die door 
mevrouw Annie Vermeij wordt geleid. Voorafgaand aan de dienst is er van 10.00 tot 10.30 uur gelegenheid 
de familie te condoleren. Na de dienst zal om 12.00 uur de rouwauto uitgeleide worden gedaan, waarna de 
heer Van Elswijk in besloten kring zal worden gecremeerd.  

 
 Hartelijk dank!  

Graag wil ik alle mensen bedanken voor de felicitaties die ik mocht ontvangen voor mijn 95ste verjaardag! 
Het was hartverwarmend! 
Hartelijke groet van Sam Windhorst en Ans. 

 
Filmavond in de Korenaar. Vrijdag 6 mei 2022 . 
Koffie vanaf 19.30 uur. Aanvang 20.00 uur. 
Het kan weer!!!!! Een gezellige filmavond met een mooie film. In het kerkgebouw “De Korenaar” 
Dorpsstraat 183 Hazerswoude dorp. 
De kosten: slechts € 5,00 p.p. 

La Famille Bélier. 

Frankrijk/België 2014. Komedie van Eric Lartigau. Met o.a. Karin Viard, 
François Damiens, Eric Elmosnino en Louane Emera. 
De zestienjarige Paula (Emera) woont op de boerderij van haar dove 
ouders, en ze helpt ze ook mee in het bedrijf, handig, omdat zij wel kan 
horen en spreken. Het harmonieuze gezin dreigt uit elkaar te worden 
gescheurd wanneer Paula door haar muziekleraar wordt opgemerkt 
tijdens een repetitie van het schoolkoor: ze kan werkelijk prachtig 
zingen. Heeft ze geen zin om een zangopleiding in Parijs te gaan 
volgen? Fijne feelgood-film, met een mooie debuutrol van Emera, 
eerder winnares van een tv-talentenshow. Werd gepositioneerd als de 
nieuwe Intouchables, maar dat is misschien iets te veel eer. 

U bent van harte welkom; we hopen u weer te mogen ontvangen en 
kijken er naar uit. 

SPAARDOOSJESACTIE 
De jaarlijkse spaardoosjesactie heeft 803 EURO opgebracht voor Burkina Faso.  
Een heel mooi bedrag, hartelijk dank voor uw steun. 
Met hartelijke groet, 
De Missionaire Commissie. 
 

HELPT U HELPEN? 

 

Beste lezers,   
Vanuit Baptistengemeente Ichthus zijn gemeenteleden een aantal weken geleden met een busje met 
levensmiddelen (eten, medicijnen en kleding) naar een opslag in Oekraïne gereden. Vanuit deze opslag 
worden de spullen in Oekraïne verspreid, naar de plekken waar de nood het hoogst is.  
In de week van 9 mei willen ze weer die kant op gaan. Ze hebben daarvoor een grote vrachtwagen 
gesponsord gekregen! Ze willen de vrachtwagen natuurlijk zo vol mogelijk laden en hebben ons nu 
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benaderd om te ondersteunen.  
De vraag is of de verschillende kerken bereid zijn om hierin te ondersteunen.  
 
Wij van de Korenaar doen mee! 
Link van de stichting die op dit moment een vluchtelingen kamp 
opzet https://www.stefanieinoekraine.nl/blogs 
 
De komende zondag kunnen er spullen meegenomen worden naar de dienst en dan zorgen wij dat het op 
de juiste plek terecht komt om de vrachtwagen vol te laden. Ook maandag avond van 19.30 tot 20.00 
mogen er producten gebracht worden! En U kunt ook helpen door geld te doneren waar dan 
levensmiddelen van kunnen worden aangeschaft. Een gift kunt u overmaken op: ING rek.nr. NL12 INGB 
0000397019 t.n.v. Diaconie. Graag o.v.v. Oekraïne 
 
Benodigde spullen 
Voedingsmiddelen: 
• Macaroni 
• Havermout en Brinta (of iets soortgelijks) 
• Rijst 
• Noodles 
• Koffie (bonen)  
• Thee 
• Suiker 
• Ontbijtkoek 
• Bloem 
• Crackers 
• Droge koekjes  
• Vlees/vis (in blik) 
• Alle voeding uit blik/pot (Bijv. erwten, bruine of witte bonen, augurk, wortels of bieten. Liever geen groene 
bonen of boerenkool) 
• Knakworstjes 
• Soep in blik 
• Houdbare melk 
• Zonnebloemolie of andere olie 
• Goulash en hachee in zakken of blikken 
• Babyvoeding 
Liever geen pakken van pannenkoeken of cake mix 
 
Verzorgingsproducten en overig: 
• Kinderwagens en buggy’s 
• Tandpasta en tandenborstels  
• Afwasmiddel 
• Wasmiddel 
• Luiers (maat 1 t/m 5) 
• Billendoekjes 
• Wegwerp diepe borden en bestek 
• Ondergoed (mannen, vrouwen, kinderen nieuw!) 
• Sokken (Nieuw of nog in nieuwe staat) 
• Gymmatjes (voor vluchtelingen om op te slapen) 
• Zaklampen (makkelijker aan het voorhoofd) met extra batterijen 
• Allerlei soorten verbandmateriaal 
• Paracetamol + ibuprofen 
 
Bij voorbaat dank namens Uw Diaconie 

https://www.stefanieinoekraine.nl/blogs

