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Zondag 29 mei 2022 

 
Orgelspel 
Lied v.d. dienst: Lied 103c: 1, 3 en 5  
Welkom  
Uitnodiging tot het nemen van stilte  
Intochtspsalm: Lied 27: 1 en 5  
Kyrie, gebed voor de nood in de 
wereld  
Lied 302: 1  
Gebed bij de opening van de 
Schriften  
Moment voor de kinderen 
Het Kinderlied 
Schriftlezing: Handelingen 1: 15 – 26  
Lied 670: 1, 2, 3, 4  
Verkondiging 
Lied 657: 1, 3, 4       
Dankzegging en voorbeden, stil 
gebed en Onze Vader    
Collecten         
Slotlied 838: 1 en 2  
Zegen      
Gemeente zingen 3 x amen 
Orgelspel  
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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 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 koffie wordt vandaag verzorgd door 
Carla Kalisvaart en Grieta Zintel. 
 

De collecten zijn vandaag bestemd voor: 

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 

Rooster kindernevendienst ,  
 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 dhr. A. Hoogerwerf.  
Ze worden gebracht door Marian Zintel 
 

Volgende week: zondag 5 juni,  
vieren we Pinksteren in een feestelijke gezinsdienst. 
Ds. Carla Melgers gaat voor in deze dienst. De organist is Jos Qualm, Hilbrand Zintel is koster. Daisy 
Hoogendoorn is bij de oppas, de kindernevendienst wordt geleid door Anne Kluvers. 
De koffie wordt verzorgd door Rita de Gelder, Gerrie de Wit en Anneke van Zanten 

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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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 
 

Uit de gemeente: 
We ontvingen een kaart met de volgende tekst: 
Lieve mensen, allen hartelijk dank voor de prachtige bloemen, wij waren zeer verrast. Dank hiervoor. 
Vriendelijke groeten, Rien en Jenny Vlam  
 
Afgelopen zondag ontvingen wij de bloemen uit de kerk. Een echte verrassing. Hartelijk dank daarvoor. Het 
geeft een goed gevoel van meeleven met elkaar. 
Margriet & Jan Luuk van Dijk. 
 

College van Kerkrentmeesters. Jaarrekening 2021 en Begroting 2022. 
Beste gemeenteleden. 
De jaarrekening 2021 is door de kascontrolecommissie gecontroleerd en in orde bevonden. 
De Kerkenraad heeft deze stukken eveneens goedgekeurd. 
Indien u de financiële stukken wenst te ontvangen, gaarne opnemen met de penningmeester. 
Ze zijn in papieren versie bij hem op te vragen 
Toezending via de mail behoort ook tot de mogelijkheden, hetgeen de voorkeur heeft. 
 
Gelegenheid tot stellen van vragen of het maken van opmerkingen naar aanleiding 
van deze jaarstukken gelieve contact op te nemen met Dick Zaal, penningmeester van 
het College van Kerkrentmeesters.  
Zijn telefoonnummer is 06-83792490. E-mailadres: dhzaal@hetnet.nl 
 
Met vriendelijke groeten, 
Dick Zaal, penningmeester College van Kerkrentmeesters. 
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