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Zondag 10 april 2022; Palmpasen 
 
Samenzang Lied voor de dienst lied 
522 

Stil gebed 

Intochtslied Psalm 118: 1 

Groet 
Inleidende woorden 

Samenzang lied 550 

Kyriegebed                                                                                                                     
Samenzang 547: 4, 5 en 6 

Zondagsgebed 

Gesprek met de kinderen 

Lied voor Palmpasen van Gerard van 
Amstel en Gerard van Midden 

Kinderen gaan naar de nevendienst 
Schriftlezing Jesaja 52: 12 – Jesaja 
53: 4a 

Samenzang Psalm 118: 3 en 9 

Schriftlezing Mattheus 21: 1-11 

Samenzang 435: 1 

Overweging 

Samenzang lied 552 

In Memoriam Frank Helmus 

Lied ter nagedachtenis  
Dienst van de gebeden 

Inzameling van de gaven 

Slotlied 556  
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 10 april Palmpasen  
gaat ds. C.C.A. Melgers in de dienst voor. Herman Verbree 
bespeelt het orgel, Ed de Jong is de koster en  
Esther Karens is bij de oppas. De koffie wordt verzorgd door 
Arend en Anneke van Zanten. 
 
De collecten zijn bestemd voor: 
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? 

Rooster kindernevendienst  
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. 

De bloemen 
De bloemen gaan, met een hartelijke groet van ons allen, naar Hans Dorsman. 
Ze worden gebracht door Meinte Vierstra. 
 

 
 

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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De diensten in de Paasweek zijn als volgt: 
Witte donderdag – 14 april 
Aanvang 19.30 uur – Ds. C.C.A. Melgers en de liturgiecommissie – we vieren het Heilig Avondmaal - 
organist is Leon van Veen – de koster is Cok Rademaker – er is geen oppas – er zijn geen collecten 
 
Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken om daarna gezamenlijk naar de uitzending van 
de Passion te kijken in de grote kerkzaal, aanvang 20.30 uur.  
 
Goede Vrijdag – 15 april 
Aanvang 19.30 uur – Liturgiecommissie – organist is Jos Qualm – Hilbrand Zintel is de koster – er is geen 
oppas – er zijn geen collecten. 
 
Stille Zaterdag/ Paasnacht – 16 april 
Aanvang 21.30 uur – Liturgiecommissie – organist is Piet Boon – Aad van Zanten is de koster – er is geen 
oppas – er zijn geen collecten. 
 
1e Paasdag – 17 april 
Aanvang 9.30 uur – ds. C.C.A. Melgers – organist is Jos Qualm – Alfred Hoogendoorn is de koster -  
Janine Zaal is bij de oppas. De koffie wordt verzorgd door Francien van Zanten en Nel Schupper 
De collecten zijn voor:  
1e inzameling voor Kerk in Actie, wereld diaconaat en de 2e inzameling is voor de kerk. 
 

Uit de gemeente 
Lieve mensen, 
Héél hartelijk dank voor het prachtige boeket bloemen die Aafke en Erno Knibbe afgelopen zondagmiddag 
kwamen overhandigen t.g.v. Sam zijn 95ste verjaardag! Ook de kaart die erbij hoorde met goede wensen! 
Helaas kan Sam niet meer naar de kerk komen maar op deze manier voelen wij ons verbonden met jullie. 
Een hartelijke groet voor u allen van Sam Windhorst en Ans Millenaar. 
 
Beste Gemeente leden, 
Hierbij willen wij iedereen bedanken, voor de vele kaarten en de bloemen die wij hebben mogen ontvangen 
i.v.m. onze verhuizing naar Rucphen in West-Brabant. 
Met vriendelijke groet, Aad en Ali van Amsterdam. 
 

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.  
 
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.  
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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. 
 

VRIJWILLIGERS GEVRAAGD 
Op initiatief van De Hervormde Gemeente en De Korenaar wordt voor de bewoners van de Driehof een 
zanguurtje georganiseerd. Dit doen we om de week op donderdag van 16.00 tot 17.00 uur. 
We willen met het programma een passend alternatief voor een kerkdienst aanbieden. 
Er wordt gezongen uit Joh. De Heer, Psalmen (ook de Oude Berijming) en andere mooie liederen, 
afgewisseld met een stukje gesproken woord. 
Er is een organist, een voorganger en vrijwilligers ter ondersteuning bij het zingen en stoelen klaarzetten. 
Nu zijn we op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Wilt u ons bijv. 1 keer per maand of per 6 weken helpen, dan 
kunt u zich aanmelden bij een van de commissieleden. 
Mieke den Haan (588387) Carla Kalisvaart (587434) Sonja van der Kamp (587515) 

 
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  

Paasbroodjes en Spaardoosjes voor Burkina Faso! 
De spaardoosjesactie is alweer een aantal weken onderweg en wij naderen de Pasen. Andermaal willen wij 
u graag vragen om uw aandacht voor het project. In al het nieuws rondom Oekraïne sneeuwt noodhulp 
voor landen als Burkina soms onder, maar daarmee is het niet minder nodig. In Burkina Faso is een grote 
vluchtelingencrises aan de gang waarbij Kerk in Actie lokaal hulp verleent. Daarnaast krijgen boeren in de 
omgeving ondersteuning bij landbouwprojecten wat hard nodig is. 

Wij hopen van harte dat de doosjes weer goed gevuld worden, deze kunnen volgende week weer in de 
kerk 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 tnv.  Missionaire Commissie Protestantse 
Gemeente.  Onder vermelding van ‘Spaardoosjesactie’. 
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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 worden 
vandaag aangeboden na de dienst. De broodjes kosten 6 euro per stuk.  
Met hartelijke groet, De Missionaire Commissie. 

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 april in 1 keer (is 8 collectes) over te maken aan: 
NL46RABO0325907102 ten name van de Protestantse Gemeente         
Wat ook een handige manier is om uw gift te geven om de Korenaar app te gebruiken!  
Het is heel eenvoudig voor u en onze boekhouder!   
OOK KUNT U WEER IN DE KERK UW GIFT KWIJT!  ER STAAN 2 MANDJES BIJ DE UITGANG! 

Vriendelijk dank voor uw medewerking! 
 

De Korenaar app 

U hebt het intussen wel gehoord of gezien, we zijn gestart met het gebruik van de Korenaar app. Dit is een 
app die door het bedrijf Donkey Mobile is ontwikkeld, en waar vele kerken intussen gebruik van maken. De 
app is bedoeld om mensen van de Korenaar met elkaar te verbinden en allerlei informatie onderling uit te 
wisselen. Dit alles met in acht neming van de relevante privacy voorschriften. 

Het is een besloten groep, en de beheerder van de Korenaar app laat alleen personen toe die lid zijn van 
onze kerk of die op welke wijze dan ook betrokken zijn bij de Korenaar. 

We willen de app gebruiken om u op de hoogte te houden van zaken die voor de hele gemeente van 
belang zijn. Ook kennen we in de app diverse groepen en willen we vanuit deze groepen informatie delen 
met betreffende deelnemers. U kunt dan denken aan de missionaire commissie of de kindernevendienst. 
Ook zijn er tijdelijke groepen zoals de 40 dagentijd. U kunt zelf uit een groep stappen of toegang tot een 
groep vragen. 
De app heeft meer mogelijkheden, zoals een agenda functie en een collecte functie. Met de collecte functie 
kunt u gemakkelijk een bedrag overmaken naar de app, zodat u een saldo heeft, en vervolgens, op het 
moment dat u dat wilt, een bedrag naar een afzonderlijk collectedoel overmaken. 
In de loop van de zomer willen we de app “Verbonden met de Korenaar” laten vervallen, en betreffende 
berichten alleen versturen via de Korenaar app. 
Als de verschillende groepen meer thuis zijn met het gebruik van de Korenaar app, dan kunnen we 
besluiten om alle Whatsapp groepen en eventueel de e-mail groepen van de werkgroepen ook te laten 
vervallen. 
Dit alles is natuurlijk afhankelijk van het gebruik van de Korenaar app door de diverse groepen. 
Natuurlijk zullen er mensen zijn die geen mobiele telefoon hebben, of die geen gebruik willen of kunnen 
maken van deze app. Voor deze mensen blijven we uiteraard de papieren versie van de gemeentebrief en 
de kerkklanken maken en rondbrengen. 

En de Website dan? 
U kunt natuurlijk de vraag stellen, wat we dan nog doen met de website van de Korenaar. Dat is een goede 
vraag, mede omdat veel informatie vanaf nu in de Korenaar app te vinden is. 
Het is belangrijk om te weten dat de website geen besloten groep is, en dus voor iedereen toegankelijk is.  
De website is destijds opgezet om informatie met de buitenwereld te delen, ook met mensen die niet direct 
betrokken zijn bij de activiteiten van de Korenaar. 
We weten intussen dat de informatie op de website verre van actueel, en vaak onjuist is. Tevens is de 
website technisch verouderd, en wordt de programmatuur niet meer ondersteund. 
We zullen als Korenaar ons moeten bezinnen op doel, gebruik en beheer van de website. 
Als u wilt meedenken over het gebruik van de app of de website, dan kunt u dat melden bij een lid van de 
kerkenraad. Christaan Knibbe 


