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Zondag 8 mei 2022 
 

Lied voor de dienst: Lied 1010 Ned. zingt  
Predikant wordt opgeleid.  
Stil moment  
Intochtslied: Liedboek nr. 275 
Votum en Groet 
Klein Gloria gezongen door Sela. 
Acclamatie bij het kyriegebed 
Glorialied Liedboek 217.   
Wetslezing het Lied over de tien 
geboden. 
Liedboek nr. 540 
Gebed bij de opening van de Schriften 
Gesprek met de kinderen  
Zingen het “kinderlied”  
Kinderen gaan naar de 
kindernevendienst 
1

e
 schriftlezing: Openbaringen 21: 1-8 

Zingen Lied 513                                          
2

e
 Lezing: Lucas 9: vers 28-36  

Verkondiging 
Zingen Lied 543 
De kinderen komen onder het naspel 
terug in de kerk    
Dankzegging en voorbeden    
Zingen Onze Vader nr. 1006 uit het 
Liedboek.  
Collecten         
De kinderen uit de crèche worden tijdens 
de collecte opgehaald  
Slotlied: (staande) Lied 286 
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 8 mei 
Deze week gaat dhr. Leo Koot uit Leiderdorp voor in de dienst, 
Herman Verbree is de organist, Alfred Hoogendoorn is de 
koster.  
Yvonne van Zanten is bij de oppas. Suzan v.d. Haven leidt de 
kindernevendienst. De koffie wordt verzorgd door Mieke den 
Haan en Heleen Polderman. 
 
De collecten zijn bestemd voor: 
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? 

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 10 juli tot en met 21 augustus geen kindernevendienst. 

De bloemen 

De bloemen gaan, met een hartelijke groet van ons allen, naar Jan en Bep de Gelder. 
Zij waren 3 mei 60 jaar getrouwd. 
Wij willen hen hierbij van harte feliciteren, met dit mooie 60-jarig huwelijksjubileum. 
Ze worden gebracht door Eline Wessels. 

 

Volgende week zondag 15 mei, 
is een doopdienst. Ds. Carla Melgers gaat in de dienst voor.  
In die dienst zullen Jari Johan van Zanten, Anna-Sophie Kluvers en Ieke Dijksterhuis worden gedoopt. 
Jos Qualm bespeelt het orgel, Cok Rademaker is de koster.  
De collecten zijn bestemd voor de Kerk in Actie, diaconaat en stichting rolstoelen Tunesië. 
Lily Hoogendoorn is bij de oppas. Tieke van Zanten leidt de 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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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: 
Glenny van Berkel heeft te horen gekregen dat ze niet te genezen is. Ze krijgt nu weer chemo om te 
proberen de groei van de tumoren te stoppen.  Ze voelt zich redelijk maar is erg moe en de onzekerheid 
over het beloop van de ziekte en de angst voor wat er komen kan, maken het zwaar en verdrietig voor 
haar, Wim en hun zonen. We hopen en bidden hen de kracht en steun toe die ze nodig hebben. En hopen 
dat ze in de mensen om hen heen Gods liefdevolle zorg mogen ervaren. Een blijk van meeleven in de vorm 
van een kaart of berichtje zal erg gewaardeerd worden. Haar adres is te vinden in de telefoongids. 
  


