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Zondag 15 mei 2022 
viering Heilige Doop van :Jari Johan 
van Zanten, Anna-Sophie Frederieke 

Elisabeth Kluvers en Ieke Dijksterhuis 
 

Lied voor de dienst ‘’Ik ken een heel leuk 
liedje’’ (begeleid door Niels & Sabine) 
Stil gebed 
De gemeente gaat staan 
Intochtslied Psalm 23c: 1, 2 en 5 
Bemoediging en groet 
Klein Gloria 
Kyriegebed 
Glorialied 675: 1 
Zondagsgebed 
Gesprek met de kinderen 
Een grote familie van Trinity; (band) 
Kinderen naar de nevendienst 
Schriftlezing Marcus 1: 9-11 (door Anne) 
Schriftlezing Marcus 10:13-16 (Arjan) 
Samenzang ‘’We gaan op reis naar de 
weg van verlangen”  
Overweging 
Samenzang ‘’Heer wijs mij Uw weg’’ 
(Opwekking 687) (begeleid door Mariska, 
Sabine en Niels  
VIERING VAN DE HEILIGE DOOP 
Samenzang: Laat de kind’ren tot mij 
komen (dopelingen worden 
binnengebracht)  
Na het lied komen de kinderen van de 
nevendienst binnen en gaan op de 
voorste bank(en) zitten. 
Doopouders en predikant verzamelen 
zich rond de doopvont 
De doopvont wordt gevuld met water 
door Raf, Lio, Emma, Diederick en Julia 
ONDERWIJZING 
PRESENTATIE 
DOOPGEBED 
Belijdenis (ALLEN GAAN STAAN).  
Samenzang: lied 340b 
DOOP EN HANDOPLEGGING 
dooptekst 
De diaken ontsteekt een doopkaars   
De kinderen van de nevendienst gaan 
weer naar hun plaats 
Tot de ouders … 
VERWELKOMING 
Vlammetje (Trinity) door band(gem. zingt) 
Dienst van de gebeden 
Inzameling van de gaven 
Slotlied 655: 1, 3 en 5 
Uitzending en zegen 
De band speelt nog enkele liederen 

 
 
 
 

 
 

 
 
                                                                                                                                                                       
 
 
 
 

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 15 mei 
gaat ds. Carla Melgers voor in een feestelijke doopdienst. 
In deze dienst zullen Jari Johan van Zanten, Anna-Sophie 
Kluvers en Ieke Dijksterhuis worden gedoopt.  
Jos Qualm bespeelt het orgel, Cok Rademaker is de koster. 
Lily Hoogendoorn is bij de oppas. Tieke van Zanten leidt de 
kindernevendienst. Vandaag wordt de koffie verzorgd door Rita 
van Dorp en Willy Zintel 
 
De inzamelingen zijn vandaag bestemd voor:  
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. 

Rooster kindernevendienst  
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. 

 
 
 
 

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 bloemen 

De bloemen gaan, met een hartelijke groet van ons allen, naar Rien en Jenny Vlam. 
Ze worden gebracht door Christiaan Knibbe. 

 
Volgende week: 

- zondag 22 mei, gaat ds. Ad Alblas uit Oegstgeest voor. De organist is Peter Burger, Alfred 

Hoogendoorn is de koster. De collecten zijn bestemd voor Fietsmaatje en voor het 
onderhoudsfonds. Sabine Dijksterhuis is bij de oppas, Guido van Nieuwenhuijse leidt de 
kindernevendienst. Volgende week wordt de koffie verzorgd door Alfons en Cocky Kramer 

 
- donderdag 26 mei, Hemelvaartsdag 

is een gezamenlijke dienst met de Hervormde Gemeente, in de Korenaar. In deze dienst gaat ds. 
Carla Melgers voor. Leon van Veen bespeelt het orgel; Ed de Jong is de koster. Anne Kluvers is bij 
de oppas; er is geen kindernevendienst. 
De collecte is bestemd voor het Leger des heils.  
De koffie wordt verzorgd door Martha en Cok Rademaker. 

 
Einde van de app “Verbonden met de Korenaar” 
Het kan u niet ontgaan zijn, de “Korenaar app” is in gebruik genomen, en veel gemeenteleden en 
geïnteresseerden hebben de app intussen op de telefoon staan. 
Hiermee is de app “Verbonden met de Korenaar” overbodig geworden. Alle berichten op deze app tonen 
we namelijk ook in de “Korenaar app”. 
Vanaf 1 juni stoppen we met de “Verbonden met de Korenaar” app en verwijderen we deze groep. 
Wie de “Korenaar app” nog niet in gebruik heeft, kan eventueel hulp vragen bij elk lid van de kerkenraad. 
Namens de kerkenraad,  
Christiaan Knibbe 
 

Uit de gemeente: 
Afgelopen zondag kregen we voor bij de koffie koek van mevrouw Bontenbal.  
De koek smaakte heerlijk en hartelijk dank hiervoor.  
We wensen mevrouw Bontenbal een goede 90ste verjaardag toe. 
 


