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Zondag 24 april 2022; 
 

Orgelspel 
Lied voor de dienst: Liedboek 612 
Predikant wordt opgeleid.  
De gemeente blijft zitten 
Stil moment  
Intochtslied:  Liedboek 81: 1 - 4 
Groet 
Klein Gloria  
Kyrie: Liedboek 301c 
Glorialied:  Liedboek 150a 
Gebed van de zondag 
Kindernevendienst 
Schriftlezing:  Genesis 2, 4-9 
Zingen:  Liedboek 825: 3, 4 
Schriftlezing:  Johannes 20, 19-29 
Acclamatie:  Liedboek 339a 
Verkondiging 
Zingen:  Liedboek 644: 1 - 3   
De kinderen komen onder het naspel 
terug in de kerk    
Dankzegging en voorbeden   
Collecten         
De kinderen uit de crèche worden tijdens 
de collecte opgehaald  

Slotlied:  Liedboek 650: 1, 2, 7 
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 24 april 
gaat ds. Klaas Holwerda uit Amsterdam in onze dienst voor. 
Het orgel wordt bespeeld door Herman Verbree,  
Ed de Jong is de koster. Esther Karens is bij de oppas;  
er is geen kindernevendienst. De koffie wordt verzorgd door 
Martien en Tieke van Zanten.  
 
De collecten zijn bestemd voor: 
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 
Een kerkgemeente moet onderhouden worden, dat geldt zeker 
voor de gebouwen.  Helpt u mee? 

Rooster kindernevendienst  
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, Jaap en Corrie de Ruiter. 
Jaap mocht, op 7 april, de mooie leeftijd van 90 jaar bereiken. Hierbij alsnog van harte gefeliciteerd Jaap 
en Corrie. Ze worden gebracht door Eline Wessels. 
 

Volgende week, 
Volgende week, zondag 1 mei gaat ds. Carla Melgers in de dienst voor, Piet Boon is de organist, de koster 
is Cok Rademaker. De koffie wordt verzorgd door Heleen Polderman en Gre van der Haven.  
De collecten zijn bestemd voor de kerk en de eigen diaconie. 
Mariska en Guido Nieuwenhuijse zijn bij de oppas. Er is geen kindernevendienst. 
 

Uit de gemeente: 
Dennis en Manon de Jong willen u allemaal hartelijk bedanken voor het mooie bloemstuk dat zij vorige 
week zondag hebben ontvangen. Zij zijn positief ingesteld en hebben vertrouwen in de toekomst. Het doet 
hen heel goed dat er zoveel mensen met hen meeleven in deze moeilijke tijd. 

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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Uitnodiging vanuit de Classis Zuid-Holland Noord: 
Uitnodiging voor een bijeenkomst van de ring Alphen aan den Rijn op maandag 16 mei a.s. in de 
Ontmoetingskerk in Koudekerk aan den Rijn.  
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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. 

 
 

Signaal. 
Voor veel mensen een begrip: iedere donderdagavond van 19.30 tot 20.30u. wordt er een uitzending 
verzorgd van muzikale aanvragen. 
We werken als 3 kerken samen om deze “muzikale fruitmand" mogelijk te maken. Elkaar groeten of 
bemoedigen met muziek of zang is ons uitgangspunt. Helaas wordt het aantal aanvragers schaars, 
vandaar deze oproep weet u iemand die wel een steuntje in de rug kan gebruiken of zo maar even laten 
weten we denken aan je. Vraag een lied aan en wij brengen de groet over. 
De map met liederen ligt in de hal bij de rode bus. 
Namens team Signaal, Rita de Gelder. 
 

Spaardoosjesactie 
De Spaardoosjesactie voor Kerk in Actie projecten in Burkina Faso komt vandaag ten einde, de doosjes 
kunnen bij de deur worden ingeleverd.   
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’. 
Hartelijk dank voor uw steun! 
De Missionaire Commissie 
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Digitaal collecteren 
De diaconie en het college van kerkrentmeesters vragen u om digitaal bij te dragen aan de collecte. De 
reden hiervoor is dat het inleveren van contant geld bij een bank steeds lastiger wordt. Er zijn steeds 
minder inleverpunten en de kosten worden hoger. Digitaal collecteren kan op verschillende manieren: 

1. Maandelijks een bedrag over maken op rekening NL46RABO0325907102 ten name van de 

Protestantse Gemeente, onder vermelding collecte en de betreffende maand. Uw gift wordt dan 

verdeeld over alle collectes van die maand. 

2. Gebruik maken van de Korenaar app. U kunt een bedrag overnemen en saldo opbouwen op uw 

app, en daarna op elk gewenst moment een zelf te kiezen bedrag overmaken naar de collecte 

doelen van de betreffende week. 

3. Gebruik maken van de QR code. Op het beamerscherm in de Korenaar, of op het scherm thuis.  

4. U kunt dan direct een bedrag overmaken naar het betreffende collectedoel.  

Als u niet kunt of wilt meedoen met digitaal collecteren, dan is er altijd de mogelijkheid om contant geld 
achter te laten in de mandjes bij het verlaten van de Korenaar. 

 
Namens diaconie en college van kerkrentmeesters, Meinte Vierstra en Trudy den Haan 

 
 


