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Zondag 22 mei 2022 
zondag Rogate – Bidt 

 
Orgelspel 
Lied voor de dienst: Lied 213: 1+2+3 
Stil moment  
Intochtslied: Psalm 65: 1+2+5 
Bemoediging en groet 
Klein Gloria  
Kyrie, afgewisseld met gezongen 
acclamatie: Lied 301a 
Bemoediging 
Glorialied: Lied 906: 1+5+6  
Gebed van de zondag 
Moment voor de kinderen 
Kinderlied 
Schriftlezing uit het Evangelie: Johannes 
14: 20-22 
Zingen: Lied 970                                                  
Tekstlezing uit de feestrol voor 
Pinksteren: Ruth 1 
Zingen: Lied 605 
Verkondiging 
Geloofsbelijdenis (staande): Lied 340 
De kinderen komen onder het naspel 
terug in de kerk    
Dankzegging en voorbeden    
Collecten         
Slotlied: (staande) 993  
Zegen       
Gemeente beaamt met zingen 3x amen 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
                                                                                                                                                                       
 
 
 
 

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 22 mei 
gaat ds. Ad Alblas uit Oegstgeest voor. De organist is Peter 
Burger, Alfred Hoogendoorn is de koster. Sabine Dijksterhuis is 
bij de oppas, Guido van Nieuwenhuijse leidt de 
kindernevendienst.  
 
De inzamelingen zijn vandaag bestemd voor:  
De 1e inzameling van uw gaven is voor Fietsmaatje 

 
Fietsmaatjes is er voor mensen die er graag op uit gaan met de 
fiets maar dit door een beperking niet meer zelfstandig kunnen. 
Zij zijn onze gasten. Onze lokale organisaties koppelen elke 
gast aan een vrijwilliger; een beproefd concept. Samen maken 
de gast en vrijwilliger fietstochten op een duofiets met 
elektrische trapondersteuning. Door Fietsmaatjes hebben onze 
gasten meer sociale contacten, zijn gasten vaker buiten, en zijn 
ze meer in beweging. Samen lekker fietsen en genieten! 
Onze gasten zijn mensen met een beperking in bewegen, zien, 
horen, of cognitie (bv. dementie). Onze vrijwilligers zijn van alle 
leeftijden en houden van beweging en het leggen van 
persoonlijke contacten. De lokale organisatie zorgt altijd voor een goede match. Vele fietsmaatjes zijn dan 
ook echte maatjes geworden! In totaal fietsen er in Nederland momenteel 888 gasten en 678 vrijwilligers 
rond op een van onze 47 duo fietsen. Ons streven is om dit aantal flink te laten groeien. Daarom 
begeleiden wij nieuwe initiatieven met de implementatie van ons kwalitatief sterke concept. 
 
De 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 ,  
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. 

 
Ras avond 
Vrijdag 27 mei is er nog plaats voor wie houdt van een lekker aspergemenu. Gezelligheid, lekker eten én 
denken aan onze medemens, dáár gaan we voor!                                            
Opgeven kan bij Annie Hassefras, 589186. 

 

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 Margriet en Jan Luuk van Dijk. 
Ze worden gebracht door Marian Zintel.  

 Mevr. Suus Bontenbal is 17 mei 90 jaar geworden. Ik heb haar natuurlijk ook gebeld of ze het leuk vond 
om de bloemen te krijgen. Maar ze had nog zoveel bloemen staan, dat ik met haar heb afgesproken 
over een paar weken nog eens te bellen. Suus hierbij van harte gefeliciteerd met uw 90ste verjaardag. 
Marian Zintel. 

 
Volgende week: 

 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 koffie wordt verzorgd door Martha en Cok Rademaker. 
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. 
 

 zondag 29 mei,  
gaat ds. Annelies Moolenaar uit Lisse voor in onze dienst.  Piet Boon is de organist, de koster is 
Cok Rademaker. Sharon Kastelein is bij de oppas en Anneke de Jong leidt de kindernevendienst. 
De collecten zijn bestemd voor PKN jeugdwerk en voor de kerk. 

Pinksterfeest 

Dag allemaal, 
Zondag 5 juni vieren we het Pinksterfeest, 
feest van de Geest die ons in beweging zet. 
We hopen in deze dienst, geïnspireerd door 
de werking van de Geest werkelijk met elkaar 
in beweging te komen. Het belooft een mooie 
en verrassende dienst te worden. 

Natuurlijk is er na de dienst koffie met iets 
lekkers. 
Iedereen van jong tot oud is hierbij van harte 

uitgenodigd. 

Koekenbakkers gezocht! 
Voor de dienst van zondag 5 juni zoeken we 
koekenbakkers. Hierbij vragen we iedereen om iets mee te nemen voor bij de koffie, bijvoorbeeld koek of 
taart, al of niet zelf gebakken. 
Hartelijke groeten, namens de kerkenraad, 
Christiaan Knibbe 

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 


