
 Kerkklanken mei 2022, pagina 1 

 
 
 
 
 
 
 
In dit nummer: 
 
Klokken luiden 
Kerkdienstenrooster 
Collectedoelen nader toegelicht 
Collecteverantwoording 
Inleveren collectebonnen 
Digitaal collecteren 
Jarigen 80+ 
Jarigen 4 jaar 
Kerkelijke stand 
Verslag Kerkenraadsvergadering 

Rooster kindernevendienst 
Gebed 
Kerkelijke groepen welkom op Floriade 
Duurzaamheid 
Aurelia helpt mantelzorgers 
Lief en Leed 
Van de redactie 
Bijbelleesrooster 
Gegevens Protestantse gemeente 
 

 
 
 

Klokken luiden 
 
Misschien is het u al opgevallen dat iedere maandagavond vanaf 19.00 uur de klok van de Korenaar 
wordt geluid.  
Met de afschuwelijke beelden van de oorlog in Oekraïne helder voor ogen, nemen klokkenluiders door het 
hele land het initiatief om de klok te luiden voor troost, hoop en verbinding. Zij hopen dat het luiden van de 
klokken voor iedereen een moment is om stil te staan bij de “verwarrende en angstige gebeurtenissen” in 
Oekraïne. 
Voorlopig zal ook de klok van de Korenaar iedere maandagavond luiden, als teken van hoop dat we 
durven uitzien naar spoedige vrede voor iedereen. 
 
#klokkenvoorvredeenrecht 
 
 

Kerkdienstenrooster 
 
1 mei 2022 09.30 uur o.l.v. ds. C.C.A. Melgers  
Organist: Piet Boon 
Koster: Cok Rademaker 
Collecten:  
1e inzameling van uw gaven is voor de kerk 
2e inzameling van uw gaven is voor de diaconie 
 
8 mei 2022 09.30 uur o.l.v. ds. L. Koot uit Leiderdorp 
Organist: Herman Verbree 
Koster: Hilbrand Zintel 
Collecten: 
1e inzameling van uw gaven is voor VPTZ Aurelia 
2e inzameling van uw gaven is voor Onderhoudsfonds  
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15 mei 2022 09.30 uur, doopdienst o.l.v. ds. C.C.A. Melgers  
Organist: Jos Qualm 
Koster: Aad van Zanten 
Collecten: 
1e inzameling van uw gaven is voor Kerk in Actie, diaconaat 
2e inzameling van uw gaven is voor stichting rolstoelen Tunesië  
 
22 mei 2022 09.30 uur o.l.v. ds. A. Alblas uit Oegstgeest 
Organist: Peter Burger 
Koster: Alfred Hoogendoorn 
Collecten: 
1e inzameling van uw gaven is voor Fietsmaatje  
2e inzameling van uw gaven is voor het onderhoudsfonds 
 
26 mei 2022 09.30 uur, Hemelvaartsdag  o.l.v. ds. C.C.A. Melgers, gezamenlijke dienst met de Hervormde 
Gemeente in de Korenaar  
Organist: Leon van Veen 
Koster: Ed de Jong 
Collecten: 
1e inzameling van uw gaven is voor het Leger des heils  
 
29 mei 2022 09.30 uur o.l.v. ds. A. Molenaar uit Lisse 
Organist: Piet Boon 
Koster: Cok Rademaker 
Collecten: 
1e inzameling van uw gaven is voor PKN jeugdwerk 
2e inzameling van uw gaven is voor de kerk 
 
 

Collectedoelen – nader toegelicht 
 

1 mei 
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 
 
8 mei 
1e inzameling van uw gaven is voor VPTZ Aurelia 
Steeds meer mensen kiezen ervoor om de laatste fase van hun leven thuis of in een 
andere vertrouwde omgeving door te brengen. Vaak zijn er geen medische redenen 
om mensen in hun laatste levensfase tot aan het eind in een ziekenhuis te verzorgen. 
Thuis worden ze dag en nacht omringd en verzorgd in een vertrouwde omgeving 
 
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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15 mei 
1e inzameling van uw gaven is voor Kerk in Actie, diaconaat 
Het dorp De Glind is een veilige haven voor kwetsbare, uithuisgeplaatste kinderen. Kinderen kunnen in 
deze hechte dorpsgemeenschap herstellen van hun trauma’s, weer gewoon kind zijn en jongeren kunnen 
er werken aan hun toekomst. In De Glind, dat ook wel ‘het Jeugddorp’ wordt genoemd, gelooft men sterk 
in de helende kracht van een stabiel gezinsleven. Ruim 120 kinderen en jongeren worden opgevangen in 28 
gezinshuizen die verspreid staan over het verder gewone dorp. 
 
2e inzameling van uw gaven is voor stichting rolstoelen Tunesië 
Niet in ieder land is het vanzelfsprekend om hulpmiddelen te krijgen als je gehandicapt bent. Tunesië is 
zo’n land. De stichting rolstoelen voor Tunesië zet zich in om zoveel mogelijk mensen met een beperking in 
Tunesië van hulpmiddelen te voorzien. Van rolstoelen tot douchestoelen, van rollators tot elektrische 
bedden. 
 
22 mei 
1e inzameling van uw gaven is voor Fietsmaatje 
Diaconaal werk, is dat alleen iets voor volwassenen? Nee! Jong Protestant, de jongerenorganisatie van de 
Protestantse Kerk, en Kerk in Actie hebben werkvormen ontwikkeld waarmee jongeren kunnen 
kennismaken met diaconaat. De ervaringen zijn erg positief. Jongeren ontdekken samen met hun 
jeugdleider en een diaken op welke manieren ze van betekenis kunnen zijn voor de mensen om hen heen 
en hoe dat ook hun eigen leven verrijkt. Het programma stimuleert hen ook om diaconaal actief te blijven. 
 
2e inzameling van uw gaven is voor het onderhoudsfonds 
Een kerkgemeente moet onderhouden worden, dat geldt zeker voor de gebouwen.  Helpt u mee? 
 
26 mei, Hemelvaartsdag, gezamelijke dienst met de Heervormde gemeente in de Korenaar. 
De inzameling van uw gaven is voor het Leger des heils 
Het Leger des Heils helpt mensen. Mensen met een verhaal. Mensen die meer zijn dan hun 
ziekte, hun verslaving, hun schulden. 
 
29 mei 
1e inzameling van uw gaven is voor PKN jeugdwerk 
Diaconaal werk, is dat alleen iets voor volwassenen? Nee! Jong Protestant, de jongerenorganisatie van de 
Protestantse Kerk, en Kerk in Actie hebben werkvormen ontwikkeld waarmee jongeren kunnen 
kennismaken met diaconaat. De ervaringen zijn erg positief. Jongeren ontdekken samen met hun 
jeugdleider en een diaken op welke manieren ze van betekenis kunnen zijn voor de mensen om hen heen 
en hoe dat ook hun eigen leven verrijkt. Het programma stimuleert hen ook om diaconaal actief te blijven. 
 
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. 
 
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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Collecteverantwoording maart 2022 
 
Kerk: 06/03 €      265,61 (Biddag) 
 20/03 € 212,58 
 
Onderhoudsfonds: 06/03 € 178,38 
 27/03 € 199,73 
  
Diaconie: 13/03 € 205,93 
 27/03 € 200,83 
 
Kerk in Actie/PKN 
Voorjaarszendingsweek: 06/03 € 189,68 
Diaconaat 13/03 € 215,93 
Werelddiaconaat: 20/03 € 211,93 
   
 

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. 

 

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

 
Vriendelijk dank voor uw medewerking. 
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Jarigen: 80+ 
 

1 mei 
Dhr. P.T. Voets      80 jaar 
 
17 mei  
Mevr. S. Bontenbal – de Gelder   90 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. 
 
 

Jarigen: 4 jaar 
 
30 mei   
Tygo van Zanten   
 
Bron: Kerkelijk bureau 
 

 
Kerkelijke stand 

 
Overleden:  
Op 2 april 2022 de heer F.O. Helmus in de leeftijd van 71 jaar. 
 
Verhuisd binnen onze gemeente:  
Familie J. Kastelein 
Dhr E.H. Langelaar en mevr. Q.M. Langelaar-Pels  
 
Onttrokken aan onze gemeente:  
Dhr. E. van Dorp 
 
Bron: Kerkelijk bureau 
 
 

Verslag Kerkenraadsvergadering 11 april 2022 
 
Aanwezig: Marianne Bol, Rita van Dorp, Mieke den Haan, Trudy den Haan, Agnes 
Huisman (notuliste), Christiaan Knibbe, Jaap Kraay, Heleen Polderman, Meinte Vierstra, 
Marian Zintel 
Afwezig: Annette van den Bosch, ds. Carla Melgers, Willem de Beus 
   
1.  Welkom voorzitter en opening  
Christiaan steekt kaars aan, en leest een stukje uit het boekje “Van Titus Brandsma tot Edith Stein”. 
 
2.  Notulen vergadering 14 maart 2022  
Heleen staat niet genoteerd bij de aan- of afwezigen, zij was met bericht afwezig.  
Het onderhoud van het dak wordt een jaar uitgesteld, omdat de toren ook gedaan moet worden. 
De actielijst wordt doorgenomen en bijgewerkt.  
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3. Mededelingen voorzitter: 
- Geeft Trudy een compliment voor de dienst van gisteren: er was van alles aan de hand (leiding 

kindernevendienst was er niet), maar het is goed opgelost, zonder dat dit zichtbaar was. 
- Heeft Lydia Bol gevraagd hoe het gaat met de kindernevendienst. Er zijn nog een aantal mensen bij 

de kindernevendienst die hebben aangegeven er mee te willen stoppen. We praten over mogelijke 
oplossingen, maar die zijn niet direct voorhanden, maar ook over de vraag of we als Korenaar nog 
wel elke week kindernevendienst willen/kunnen aanbieden. 

 
4. Benoeming kascontrolecommissie voor de Kerk, Diaconie en Missionaire Commissie 
Voor de kerk zullen Klaas Hoogendoorn en Ben Kalisvaart dit doen. 
Voor de diaconie en Missionaire Commissie worden mensen benaderd met de vraag dit te doen. 

 
5. Uit de commissies:  
 
5.1 Missionaire Commissie - Mieke den Haan 

- In totaal zijn er 440 broodjes verkocht in de paasbroodjesactie. 
- Nu loopt nog de spaardoosjesactie. Daarna wordt opnieuw bekeken welke actie wordt opgestart. 

 
5.2 Diaconie - Meinte Vierstra 
Geen meldingen. 
 
5.3 College van Kerkrentmeesters - Trudy den Haan 

- Dick is na zijn oproep benaderd door een gemeentelid met het aanbod om te bekijken of het 
mogelijk is wat zaken van Dick over te nemen, daarvoor vindt eerst een gesprek plaats. 

- De kerktoren: planning is dat deze in juni wordt aangepakt.  
- Jaap heeft onderzoek gedaan naar het plaatsen van zonnepanelen. Verdere informatie volgt. 

 
5.4 Liturgiecommissie -  Heleen Polderman 
De Paascyclus is klaar. 
 
5.5 Pastoraat - wijkouderlingen 
De pastorale zaken worden besproken en de benodigde acties verdeeld onder de kerkenraadsleden. 
 
5.6 Groep Nieuwe Wegen - Annette/Rita/Agnes  
Rita: Op 12 mei is de informatieavond voor de contactpersonen van drie Korenaargroepen: Rijndijk, 
MiddenIn en jonge ouders. We hebben deze avond voorbereid. 
Verder zijn we bezig met de inrichting van de tuin zodat deze door gemeenteleden en passanten als 
rustplaats kan worden benut. Ook wordt het mededelingenbord voor de kerk vervangen. De groep vraagt 
de Kerkenraad om een klein budget van € 500,00. Dit wordt akkoord bevonden.  
 
6. Aftredende ambtsdragers: en zoeken nieuwe ambtsdragers 
Aftredend zijn: Heleen, Janny, Marian, Willem, Christiaan  
Marian gaat wel uit de Kerkenraad en de diaconie, maar blijft diaken met een speciale opdracht om het 
avondmaal in Driehof te kunnen doen. Er moet wel een nieuwe secretaris komen. Janny Bos gaat ook uit 
diaconie. 
Christiaan geeft aan de volgens de kerkorde bijna het minimumaantal kerkenraadsleden bereiken: 2 
kerkrentmeesters, 2 ouderlingen en 2 diakenen. Als je daar onder komt, dan heb je geen recht meer om 
kerk te zijn. 
Er komt een oproep in Kerkklanken.  

 
7. Pauze 
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8. Gezamenlijke moderamina 
16 maart met Koudekerk/Hazerswoude Rijndijk 
Meinte doet verslag: twee diensten in juli en augustus en de startzondag worden gezamenlijke diensten. 
Verder kregen we een uitgebreid verslag van de op handen zijnde verbouwing van de Brugkerk en een 
rondleiding door de kerk. 
Ook is er over de Donkey Mobile app gesproken. 
 
28 maart met Hervormde gemeente en Rooms Katholieke kerk  
Christiaan doet verslag: het was goede vergadering met een klein groepje, in een goede sfeer. Allerlei 
activiteiten die weer worden opgestart worden doorgenomen.  
 
9. Bezinningsdag 
Vanuit de maandagenda staat een bezinningsdag in oktober op de agenda. Er is niet veel animo voor zo’n 
bijeenkomst. Dit jaar kiezen we ervoor het niet door te laten gaan. 

 
10.  Vrijwilligersmiddag/-dag 
Het is belangrijk de vrijwilligers te bedanken voor al het werk dat ze doen. Er wordt een voorstel gedaan. 
Meinte gaat ermee aan de slag. Datum bespreken en dan de vrijwilligers uitnodigen. 
 
11.  Update Donkey mobile app 
Collecteren via de app gebeurt nog heel weinig. 
Meinte zal de tekst in de gemeentebrief over het collecteren vernieuwen. 

 
12.   Rondvraag 
Geen mededelingen. 

 
13.   Sluiting  
Mieke sluit de vergadering met een gedicht van Rinus van den Berg 
 
Datum volgende vergadering: maandag 9 mei 2022 
 
 

Rooster 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 
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Gebed 
 

Woord van U 
 

In deze tijd 
waarin aan ons vertrouwen 

in de toekomst wordt geschud, 
omdat al wat zeker leek onzeker blijkt, 

bid ik U: 
 

Richt mijn verwarde hart op Uzelf! 
Op U die midden in al wat wankelt 

dezelfde bent als ooit en altijd, 
Op U die me zo doorgrondt en kent 

dat U als geen ander weet wie ik ben 
maar mij niettemin hebben kunt. 

Op U die mij zo omringt 
in gaan en staan, in zitten en liggen 

dat U al weet wat in mij omgaat 
voordat ik het gezegd heb. 

 
Ik bid U: 

Leg U w hand op mij 
door een woord van U 

mij zo op het hart te drukken 
dat ik midden in al wat verwart 

van dit ene verzekerd ben: 
dat niets wat me overkomt 

mij scheiden kan van Uw liefde, 
in Jezus, Uw lieve Zoon, onze oudste Broeder, 

 
Amen 

 
Paul Visser / naar Psalm 139 

Ingebracht door Meinte Vierstra 
 
 

Kerkelijke groepen welkom op Floriade 
 
Van 14 april t/m 9 oktober vindt in Almere de Floriade plaats.  
Kerken van Almere bouwden er een tiny church en beeldentuin.  
Ze lieten zich hiervoor inspireren door het Bijbels visioen van de stad 
van de toekomst. Kerkelijke groepen kunnen er hun eigen 
programma beleven. 
Meer informatie 
 
Bron: nieuwsbrief PKN 12 april 2022 
 
 
 
 
 
 



 Kerkklanken mei 2022, pagina 9 

Duurzaamheid 
 
De Protestantse Kerk roept al jaren op tot een christelijke levensstijl 
waarin de zorg voor de aarde en de ander richtinggevend is. Op een 
speciale themapagina is liturgisch materiaal, ideeën, informatie te 
vinden over GroeneKerken en meer om aan de slag te gaan met 
duurzaamheid in de gemeente.  
Themapagina 
 
Bron: nieuwsbrief PKN 12 april 2022 
 
 

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! 
 
 

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, 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 juninummer inleveren tot 26 mei a.s. 
bij de redactie via e-mail: postkerkklanken@hotmail.com of kerkklanken@pghkorenaar.nl. 
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Bijbelleesrooster mei 2022 
 

Dag en datum Bijbeltekst Onderwerp 
zo 1 mei Jeremia 32:26-44 Niets is onmogelijk 
ma 2 mei Johannes 21:1-14 Goede raad 
di 3 mei Johannes 21:15-25 Onbeschreven daden 
wo 4 mei Psalm 55:1-16 Dodenherdenking - Opgejaagd 
do 5 mei Psalm 55:17-24 Bevrijdingsdag - Vertrouwen 
vr 6 mei Jeremia 33:1-13 Een keer in het lot van Juda en Israël 
za 7 mei Jeremia 33:14-26 Vervulling van de belofte 
zo 8 mei Psalm 77 Onrust en ontzag 
ma 9 mei Jeremia 34:1-7 Een vredig einde 
di 10 mei Jeremia 34:8-22 Niet meer vrij 
wo 11 mei Jeremia 35:1-11 Gehoorzame nomaden 
do 12 mei Jeremia 35:12-19 Ongehoorzaam volk 
vr 13 mei Jeremia 36:1-13 Het geschreven woord 
za 14 mei Jeremia 36:14-26 Geen berouw 
zo 15 mei Jeremia 36:27-32 Dubbel verkondigd 
ma 16 mei Psalm 93 Koning 
di 17 mei Jeremia 37:1-10 Geen ontkomen aan 
wo 18 mei Jeremia 37:11-21 Vals beschuldigd 
do 19 mei Jeremia 38:1-13 Halfslachtige koning 
vr 20 mei Jeremia 38:14-28 Geef je over ... 
za 21 mei Psalm 129 Blijf het herhalen 
zo 22 mei Jeremia 39:1-10 De koning vlucht 
ma 23 mei Jeremia 39:11-18 Jeremia komt thuis 
di 24 mei Jeremia 40:1-6 Bescherming uit onverwachte hoek 
wo 25 mei Jeremia 40:7-16 Waarschuwing  
do 26 mei Psalm 57 Hemelvaartsdag - Verscholen 
vr 27 mei Jeremia 41:1-10 Bloedbad  
za 28 mei Jeremia 41:11-18 Daders ontkomen 
zo 29 mei Jeremia 42:1-12 Blijf, en leef 
ma 30 mei Jeremia 42:13-22 Ga niet naar Egypte! 
di 31 mei Jeremia 43:1-13 Egypte zal vallen 
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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  
 
 


