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Meditatie: Waarom Pinksteren geen feest is voor bange mensen 
 
Laat het maar Pinksteren, laat een frisse wind door je 
leven waaien, durf in de storm te gaan staan. Het 
Pinksterfeest nodigt uit ons niet terug te trekken in de 
veilige beschutting van het bekende. 
 
De wind, hij kan soms lelijk tegenzitten en kil en 
bijtend aanvoelen. Het kan je beletten zorgeloos rond 
te lopen en te fietsen of je gedachteloos te koesteren 
in de warmte van de zon. Soms dreigt hij zelfs alles wat 
niet stevig geworteld en gegrondvest is omver te 
blazen.  
Maar diezelfde wind brengt in de zomer koelte en 
verjaagt de drukkende hitte en de vuile smog. Hij 
blaast de grijze mist weg. Hij zuivert, brengt beweging, 
nieuw leven. En een zachte geurige avondbries in de zomer is als balsem voor je huid en voor je ziel. 
 
Mensen van de wind 
De wind. Hij is storm én zachte zomerbries, kil en warm, bijtend en helend, verfrissend en zuiverend, stuwend 
en hinderend, bedreigend en vernieuwend: de wind is het allemaal. 
Aan die wind moest ik denken toen ik de afgelopen dagen in de oude teksten las over de eerste christelijke 
geloofsgemeenschappen. Merkwaardig hoe die eerste christenen in de wind stonden en in de wind durfden 
gaan staan. In alle soorten wind. Ze waren als het ware mensen van en in de wind. Zoals ze mensen waren 
van de weg. Want het is op de weg dat de wind waait. 
 
  

 

Kerkklanken Maandblad Protestantse Gemeente 
Hazerswoude 

32e jaargang - nummer 6 - juni 2022 



 Kerkklanken juni 2022, pagina 2 

Stormwind 
Ze waren mensen in de stormwind. Vervolgd, bedreigd, uit hun huizen verdreven, in de gevangenis 
geworpen, gestenigd, op de vlucht gejaagd. Het is niet toevallig maar juist typisch dat aan ‘vluchtelingen’ 
voor het eerst de naam ‘christenen’ werd gegeven. 
Mensen in de stormwind. Maar ook mensen staande in een verfrissende zuiverende, vernieuwende wind. 
Die wind stak op, vertellen ze in die oude teksten, dikwijls onverwacht, op plaatsen waar ze het niet 
verwachtten, op een manier die ze niet verwachtten, heel ongewoon, verbazingwekkend, niet-te-geloven 
voor de gelovige joden die ze waren. Ze waren mensen van de tempel, de Schriften, de Thora, van het door 
God uitverkoren volk, en nu werden voor hun ogen ‘heidenen’, niet-Joden, Grieken, onbesnedenen, 
gegrepen door de Geest van de Verrezen Heer. 
 
Wonderwerken 
Ze konden het niet ontkennen, het gebeurde onder hun ogen, tot hun verrassing en grote verbazing. Het was 
bedreigend. Vaste zekerheden bleken niet langer te kloppen. Sommigen werden bang, anderen keken verrast 
en blij verwonderd naar wat gebeurde. Ze zagen ‘Gods wonderwerken’, zeggen de oude teksten. 
En dus kwamen ze samen, brachten verslag uit over wat ze meemaakten. Ze overlegden samen, probeerden 
te verstaan wat niet te verstaan was, verschilden van mening, probeerden elkaars ervaring toch te begrijpen. 
Waar leidde die Geest van Jezus hen naartoe? Moesten die ‘onbesnedenen’ niet besneden worden? Moesten 
die niet het heilige joodse geloof overnemen? En de reinigingswetten? Werd alle voedsel ‘rein’? Ook voor 
hen? Het werd een moeilijke onderscheiding. 
 
Pinksterfeest 
Maar ter plaatse, op het terrein, daar waar het leven geleefd werd, waar de vragen ontstaan waren, en waar 
de wind waaide, ontstonden ook de antwoorden. Velen kozen resoluut om in die waaiende wind te gaan 
staan. Ze kozen ervoor zich niet terug te trekken in de veilige beschutting van het bekende, van wat altijd 
was geweest. 
Toch wilden ze ook verbonden blijven met de ‘thuisblijvers’. Ze luisterden naar wat daar gebeurde, 
probeerden het te verstaan, en vertrouwen te hebben in wat er allemaal zo onverwacht aan nieuwe dingen 
gebeurde. Ze bleven in de wind, ook al wisten ze niet vanwaar hij kwam en waar hij heenging. Maar ze 
herkenden met een schok wat voorheen aan henzelf was gebeurd, op dat Pinksterfeest, in dat bovenzaaltje 
in Jeruzalem: hoe het hele huis toen werd vervuld als door een hevige wind en hoe ze allemaal vol waren van 
Gods Geest, met licht uit den hoge en met vurige kracht. Die herkenning werd bepalend: “Wie kan nu nog 
weigeren deze mensen met water te dopen, nu ze net als wij de heilige Geest hebben ontvangen”, zei Petrus. 
 
Bevrijdend 
De wind waait nog altijd. Nu zoals toen. Op de weg. Op alle mogelijke manieren. Op het eerste gezicht de 
rust verstorend, oncomfortabel en vervelend. Maar ook bevrijdend, zuiverend, verfrissend, vernieuwend, 
zalvend, helend, smog en mist en onnodige ballast wegblazend… 
 

Laat het maar waaien. 
Laten we in de wind gaan staan. 
Niet bang zijn  
en met vertrouwen nieuwe wegen gaan 
Laat het maar Pinksteren 
 
ds Carla Melgers 
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Van de predikant persoonlijk 
 
Dankbaar en blij ben ik dat ik weer voor een deel aan het werk kan zijn in onze mooie gemeente. Het gaat 
goed met mij, heb behoorlijk wat energie en ik geniet van dat wat ik nu kan doen: voorgaan in de erediensten 
en bezig zijn met en in de groep ‘’Nieuwe Wegen’’. Het pastoraat wordt nog waargenomen door de 
kerkenraad en mevrouw Annie Vermeij.  
 
De woorden en de melodie van lied 303 zijn de afgelopen maanden om mij heen geweest.  
Van harte hoop en bid ik dat deze tekst eenieder draagt die zorgen en verdriet heeft: 
 

Zonne en maan, water en wind, 
de bloem en het kind schiep onze God. 

Hemel en aard’ heeft hij gemaakt. 
Schepper, wij willen U danken. 

Schepper, wij danken U. 
Schepper, wij prijzen U. 

Schepper, wij zingen uw heilige naam. 
 

Jezus, Gods Zoon, leefde en stierf 
voor allen, voor ons. Hij leeft vandaag 

hier onder ons, hier onder ons. 
Jezus, wij willen U danken. 

Jezus, wij danken U. 
Jezus, wij prijzen U. 

Jezus, wij zingen uw heilige naam. 
 

Geest die ons troost, levend nabij, 
genezing en vuur. Adem van God, 
kracht onderweg dag in dag uit. 

Trooster, wij willen U danken 
Trooster, wij danken U. 
Trooster, wij prijzen U. 

Trooster, wij zingen uw heilige naam 
 
Carla Melgers 
 
 

Gemeentereis Israël 
 
Nadat de gemeentereis naar Israël door corona verschillende keren moest worden uitgesteld, hopen we dan 
eindelijk in maart 2023 te kunnen reizen door dit boeiende land. 
Fascinerend, dat Israël. De enige democratie in het Midden-Oosten en tegelijk een explosief kruitvat. Een 
land vol van bekende plaatsen, voor wie met de Bijbel is opgegroeid, waar Abraham naar toe trok, waar 
Mozes het volk Israël heen leidde en waar Jezus opgroeide en zijn gelijkenissen zich afspeelden. Het Meer 
van Galilea, de bruiloft te Kana, de intocht in Jeruzalem, al die plaatsen zijn er nog. Maar ook een land waar 
anno nu Joden en Palestijnen niet in vrede kunnen samenleven en kolonisten illegaal land inpikken en 
bezetten. Maart volgend jaar heb je de kans om Israël in al zijn facetten te ervaren. We bezoeken de bekende 
Bijbelse plaatsen als Nazareth, Tiberias en Jeruzalem maar we hopen ook in gesprek te komen met 
Palestijnen die hun ervaringen met ons delen. 
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Wil je mee op deze reis naar het hart en de ziel van dit oude land? Laat het mij dan weten. In elk geval alvast 
hartelijk welkom op de:  

informatiebijeenkomst 
zondag 28 augustus 11.00 uur in De Korenaar 

 
Iedereen die misschien mee wil gaan, van harte welkom! Maar ook degenen die niet mee willen/kunnen 
maar ‘’gewoon’’ uit belangstelling erbij willen zijn, van harte welkom! 
 
 

Gemeentereis Israël 
 

23 tot 30 maart 2023 
o.l.v. ds Carla Melgers 

 
PROGRAMMA 
 
DAG 1 donderdag 23 maart: Heenreis  
Vlucht van Amsterdam naar Tel Aviv.  Daarna transfer naar het hotel in 
Jeruzalem. 
 
DAG 2 vrijdag 24 maart: Massada; Dode Zee 
Vandaag gaan we met de bus naar Massada, een citadel hoog op een 
rots bij de Dode Zee. Koning Herodes vluchtte in 40 voor Christus uit 
Jeruzalem naar deze plek, die hij vervolgens uitbreidde. We bezoeken 
de site uitgebreid en horen het bijzondere verhaal van wat zich hier 
afspeelde in het jaar 73. 
 
We lunchen in een restaurant aan de Dode Zee. Natuurlijk is er 
gelegenheid om te druiven op deze ‘’zee’’, een unieke ervaring. 
Vervolgens gaan we naar Engedi, voor een wandeling door deze 
prachtige omgeving naar de Shulamit-waterval. David verborg zich hier 
in één van de vele natuurlijke grotten voor Koning Saul. 
  
Aan het einde van de middag gaan we nog kort naar de Klaagmuur om 
een stukje van de start van de Sabbat bij te wonen, heel leuk om mee te 
maken. 
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DAG 3 zaterdag 25 maart: Oude Stad 
We beginnen deze dag op de Olijfberg. Vervolgens wandelen we naar beneden en komen we langs 
Getsemane, de plaats waar Jezus werd overgeleverd aan de Romeinen. Via de Leeuwenpoort komen we de 
Oude Stad binnen en zien we Betesda, waar Jezus met badwater de lamme man genas. Ook komen we langs 
de kerk van Sint Anna, die is gebouwd op de geboorteplek van Maria. Daarna volgen we een stukje van de 
Via Dolorosa, tot aan de Heilig Grafkerk. Tot slot lopen we via de Damascuspoort naar de Graftuin. Aan het 
einde van de middag bezoeken we de organisatie Tent of Nations in Bethlehem 
(Tent of Nations in Bethlehem is een educatieve boerderij met het vredesproject van de Palestijns-christelijke 
familie Nassar. Ondanks de moeilijke omstandigheden en de voortdurende dreiging van landonteigening, zet 
de familie Nassar zich op een geweldloze en zeer creatieve manier in onder het motto “Wij weigeren vijanden 
te zijn”.) 
 
DAG 4 zondag 26 maart: Vrije dag in Jeruzalem 
Een vrije dag in Jeruzalem. Lunch in het hotel. Je kan evt. op eigen gelegenheid (met de tram) naar de Oude 
Stad bijv. voor een wandeling over de stadsmuur of voor een wandeling door de Joodse wijk met Cardo.  
 
DAG 5 maandag 27 maart: Jeruzalem-Tiberias 
Eerst bezoeken we het Tempelplein met de voor moslims heilige 
Rotskoepel en de Al Aqsa Moskee. Vervolgens lopen we naar de 
Klaagmuur, waar we een Bar mitswa-viering meemaken.  
 
Na deze bijzondere gebeurtenis brengen we een bezoek aan Yad Vashem, 
het gedachteniscentrum van de Holocaust, zeer indrukwekkend. We 
verlaten Jeruzalem en reizen via Qasr el Yahud, de doopplaats aan de 
Jordaan, naar Tiberias. Vanuit ons hotel hebben we een prachtig uitzicht 
over het Meer. 
 
DAG 6 dinsdag 28 maart: Het meer en het noorden 
In de ochtend maken we een boottocht op het Meer van Galilea waar vele 
Bijbelverhalen zich hebben afgespeeld. Het varen op dit mooie tussen 
heuvels en een vlakte gelegen meer zal ons de stilte doen ervaren.  
 
Daarna gaan we naar de Berg van de Zaligsprekingen, waar Jezus met 
prediken begon. Vanaf deze berg heb je een prachtig uitzicht op het meer. 
Vervolgens wandelen we naar de Broodvermenigvuldigingskerk in 
Tabgha. Iets verder ligt Kafarnaüm, dat letterlijk ‘het dorp van compassie en troost’ betekent. In dit kleine 
stadje woonde Jezus een deel van zijn leven en predikte in de oude synagoge, waarvan de restanten te zien 
zijn, evenals het huis van zijn discipel Petrus. In de middag gaan we wandelen bij één van de bronnen van de 
Jordaan. Overnachting in Tiberias. 
 
DAG 7 woensdag 29 maart: Tiberias-Netanya 
Vandaag reizen we naar Netanya, voor onze laatste overnachting in een 
hotel aan de Middellandse Zee. Onderweg bezoeken we de 
Aankondigingskerk in Nazareth, de plaats waar Jezus opgroeide en 
Muhraka gelegen in het Karmelgebergte, waar de verhalen over de 
profeet Elia tot leven komen. Ook gaan we naar Caesarea, prachtig 
gelegen aan zee. Het was een belangrijke stad voor de Romeinen en 
kruisvaarders. Paulus zat hier twee jaar gevangen, voordat hij naar Rome werd overgebracht. We zien hier 
het mooie theater en de opgravingen van de oude stad. Het oude theater doet tot op de dag van vandaag 
dienst! De Romeinse waterleiding loopt nog over het strand. 
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DAG 8, donderdag 30 maart: Terugreis 
Deze dag kunnen we (afhankelijk van de vluchttijden) in de ochtend nog genieten van een wandeling langs 
de kust, zwemmen in zee, een terrasje in het gezellige centrum van Netanya of van het uitzoeken van onze 
laatste souvenirs.  Transfer naar de luchthaven en terugvlucht naar Nederland. 
 
Prijsindicatie: Euro 1850,- 
De exacte reissom is nog niet bekend; deze hangt o.a. af van het aantal deelnemers.  
 
 

Kerkdienstenrooster 
 
5 juni 2022 09.30 uur, 1e Pinksterdag o.l.v. ds. C.C.A. Melgers  
Organist: Jos Qualm 
Koster: Hilbrand Zintel 
Collecten:  
1e inzameling van uw gaven is voor Kerk in actie, Pinksterzendingsweek  
2e inzameling van uw gaven is voor het onderhoudsfonds 
 
12 juni 2022 09.30 uur o.l.v. ds. M. Eikelenboom uit Nieuwegein 
Organist: Piet Boon 
Koster: Aad van Zanten 
Collecten: 
1e inzameling van uw gaven is voor Plaatselijk missionair werk  
2e inzameling van uw gaven is voor de eigen diaconie 
 
19 juni 2022 09.30 uur, o.l.v. ds. M. van Diepen uit Gouda  
Organist: Herman Verbree 
Koster: Alfred Hoogendoorn 
Collecten: 
1e inzameling van uw gaven is voor actie vakantie tasjes  
2e inzameling van uw gaven is voor de kerk  
 
26 juni 2022 09.30 uur o.l.v. ds. K. Klaassen uit Harderwijk 
Organist: Piet Boon 
Koster: Ed de Jong 
Collecten: 
1e inzameling van uw gaven is voor interkerkelijke commissie doven en slechthorenden   
2e inzameling van uw gaven is voor het onderhoudsfonds 
 
 

Collectedoelen – nader toegelicht 
 

5 juni, 1e Pinksterdag 
1e inzameling van uw gaven is voor Kerk in actie, Pinksterzendingsweek 
Bijbel brengt arme boeren in actie in Zuid-Afrika 
Veel inwoners in de Zuid-Afrikaanse provincie KwaZulu-Natal leven al generaties lang in armoede. Ze 
geloven niet dat het ooit beter zal worden. Met een ambitieus bijbel- en landbouwprogramma lukt het een 
Zuid-Afrikaanse organisatie om dit te doorbreken: ze brengen families samen in actie en geven hen hoop. 
De inwoners lezen eerst samen bijbelverhalen, die hen inspireren om niet bij de pakken neer te zitten maar 
in actie te komen. Daarna leren ze hoe je compost maakt voor een vruchtbare bodem, moestuinen aanlegt 
en water beter vasthoudt. En hoe je samen een spaargroep vormt en een bedrijf opzet. Het programma is 
succesvol: door betere landbouwmethoden verhogen de boeren hun voedselopbrengst en is er meer geld 
voor investeringen, onderwijs en gezondheidszorg. Vader Shabangu begon na de training een moestuin en 
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verkoopt nu ook schoorstenen. Die gebruiken mensen als afvoer van hun oven. Zoon Mnqobi (8) vindt het 
zo leuk dat hij zijn vader nu helpt met groenten planten en besproeien en schoorstenen in elkaar zetten. 
Steun dit werk via Kerk in Actie via de collecte in onze kerk. Kijk voor meer informatie op: 
www.kerkinactie.nl/bijbelsboeren  
 
2e inzameling van uw gaven is voor het onderhoudsfonds 
Een kerkgemeente moet onderhouden worden, dat geldt zeker voor de gebouwen.  Helpt u mee? 
 
12 juni 
1e inzameling van uw gaven is voor voor Plaatselijk missionair werk 
De vakantie bijbel week, de paasbroodjes actie, een kraam op de jaarmarkt, filmhuis, de kerstpakketten actie 
en nog veel meer. Helpt u mee de plaatselijke missionaire activiteiten mogelijk te maken en te houden? 
 
2e inzameling van uw gaven is voor de eigen diaconie 
 
19 juni 
1e inzameling van uw gaven is voor actie vakantie tasjes 
Je zult maar elke zomer je klasgenootjes op vakantie zien gaan, terwijl jouw ouders geen geld hebben om 
eropuit te trekken. Wat duurt een zomervakantie dan lang! Een vrolijke rugzak vol speelgoed, 
toegangskaartjes en een tegoedbon voor een ijsje is voor kinderen uit kwetsbare gezinnen extra welkom. 
Elke zomer deelt een groot aantal protestantse gemeenten deze rugzakjes uit aan kinderen in hun omgeving. 
Actie Vakantietas is een van de projecten waarmee Kerk in Actie kinderen in armoede helpt. 
www.kerkinactie.nl/vakantietas 
 
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. 
 
26 juni 
1e inzameling van uw gaven is voor interkerkelijke commissie doven en slechthorenden 
Deze organisatie helpt de kerken om om te gaan met dove mensen.  
Want in de kerk zeggen wij: Doven horen erbij!!! 
 
2e inzameling van uw gaven is voor het onderhoudsfonds 
Een kerkgemeente moet onderhouden worden, dat geldt zeker voor de gebouwen.  Helpt u mee? 
 
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 april 2022 
 
Kerk: 03/04 € 232,33 
 17/04 € 222,66 
 
Onderhoudsfonds: 10/04 € 233,36 
 24/04 € 235,76 
  
Diaconie: 03/04 € 231,71 
 24/04 € 231,56 
 
Kerk in Actie/PKN 
Jeugdwerk: 10/04 € 232,81 
Werelddiaconaat: 17/04 € 231,56 
 
 

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+ 
 

9 juni 
Mevr. L. van Vliet –Slappendel  82 jaar 
 
17 juni  
Mevr. W.J.B.I. Verbeek-Bakker  81 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. 
 

 
Kerkelijke stand 

 
Overleden:  
Op 28 april 2022 mevrouw P. van Rooijen-van Aalst in de leeftijd van 94 jaar. 
 
Nieuw ingekomen in onze gemeente:  
Dhr. D.T. Stapper 
 
Verhuisd binnen onze gemeente:  
Dhr. J.C.G. Knibbe 
 
Bron: Kerkelijk bureau 
 
 

Paasbroodjes en spaardoosjesacties groot succes! 
 
Afgelopen maand heeft de Paasbroodjesactie plaatsgevonden voor Burkina Faso in de Korenaar in 
Hazerswoude. Op vrijdag  8 en zondag 10 april zijn de broodjes in de kerk onder het genot van een hapje en 
een drankje aangeboden. Daarnaast zijn er bedrijven gevonden die ook broodjes wilden afnemen. In totaal 
zijn er 440 broodjes verkocht waarmee samen met sponsorgeld € 1.600,- opgehaald is voor Burkina Faso. 
Een heel mooi bedrag!  
 
Daarnaast heeft afgelopen maand ook de spaardoosjesactie plaatsgevonden, de doosjes zijn weer goed 
gevuld teruggekomen en in totaal is er € 803,- opgehaald voor Burkina Faso. 
 
Bedankt voor uw steun en tot volgend jaar! 
 
De Missionaire Commissie 
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Verslag Kerkenraadsvergadering 11 april 2022 
 
Aanwezig:  Marianne Bol, Annette van den Bosch, Rita van Dorp, Mieke den Haan, 
  Trudy den Haan, Agnes Huisman (notuliste), Jan Jongenotter,  
  Christiaan Knibbe, Jaap Kraay, ds. Carla Melgers, Heleen Polderman,  
  Meinte Vierstra, Dick Zaal, Marian Zintel 
Afwezig:  Willem de Beus, Anneke de Jong, Anne Kluvers 
 
1. Welkom voorzitter, opening  
Christiaan steekt de kaars aan en wenst Jan Jongenotter en Dick Zaal hartelijk welkom. Marianne opent met 
een gebed van Harmke Reuvers uit Petrus 

 
2. Behandeling jaarstukken 

• Dick en Jan lichten samen de financiële verantwoordingen toe en dan met name de afwijkingen 
tussen de begroting en de werkelijke uitgaven/inkomsten. Er worden vragen gesteld en beantwoord.  

• De jaarrekening van de kerk wordt door de Kerkenraad vastgesteld en goedgekeurd. 
• De kerkenraad verklaart de jaarrekening van de diaconie voor akkoord. 
• De kerkenraad verklaart de jaarrekening van de Missionaire Commissie voor akkoord. 
• Dick verlaat de vergadering onder dank van de kerkenraad voor het vele werk dat is verricht! 

 
3. Notulen vergadering 11 april 2022  

• Punt 5.3: het gesprek met de kandidaat om eventueel taken van Dick Zaal over te nemen vindt 
eerdaags plaats. De stukken waren nog niet klaar en deze zijn nodig om te bespreken met de 
“kandidaat”. 

• De actielijst wordt doorgenomen en waar nodig aangepast. 
 

4. Pauze  
 
5. Toekomst van de kerk / Nieuwe wegen  
Voorafgaand licht Carla toe waarom Anne Kluvers niet aanwezig is. Zij heeft er op dit moment voor gekozen 
geen ambtsdrager te worden. 
De bedoeling van deze vergadering is dat we met elkaar vooruitkijken, en dan vooral op organisatorisch 
gebied. Wat moeten we doen, gaan we doen, willen we graag voor wat betreft het voortbestaan van de 
Korenaar en de vervulling van vacatures? 
 
We hebben daarna een levendige en inspirerende discussie over hoe we verder moeten. Insteek wordt vooral 
een positieve benadering, maar daarbij niet uit het oog verliezend dat de realiteit wel zorgelijk is als het gaat 
om het aantal vacatures en de moeite die het kost ze opnieuw in te vullen, in welke vorm dan ook. 
In het moderamen is gesproken over het invullen van de dienst op 1e Pinksterdag.  
Deze dienst staat in het teken van vieren van de Geest. We moeten erop vertrouwen dat de Geest ons blijft 
inspireren en in ons werkt. Elkaar vanuit de Geest aanmoedigen en stimuleren om talenten in te zetten. Om 
van consumptief gedrag over te gaan naar een (pro-)actieve instelling. 
Maar daarbij moet ook met de gemeente openlijk worden gecommuniceerd over de zorgen die er zijn en een 
beroep gedaan worden om de bestaande en komende vacatures te kunnen vervullen. 
 
Carla geeft aan hoe wat haar betreft de dienst eruit zal gaan zien. Carla en Christiaan bereiden de dienst 
samen voor.  
Belangrijk is dat de gemeente zich veilig voelt zich uit te spreken.  
 
Hierna wordt nog gesproken over het pastoraat binnen de gemeente. Groep Nieuwe Wegen heeft met de 
Korenaargroepen een aanzet gegeven tot gemeentepastoraat. Dat wordt wel de teneur van de komende 
periode. De verwachting dat het pastoraat alleen door de predikant en de ouderlingen wordt gedaan is niet 
meer reëel. We zijn als gemeente geroepen om allemaal naar elkaar om te zien. 



 Kerkklanken juni 2022, pagina 11 

Uiteraard wordt crisispastoraat voornamelijk door de predikant gedaan en indien nodig door een vervanger 
(zoals de afgelopen en komende maanden), maar verder wordt er ad hoc een oplossing gezocht.  
 
6. Rondvraag  

• De kerkenraad gaat akkoord met het voorstel voor nieuwe huurtarieven voor de zalen. Dit gaat in op 
1 augustus, reguliere huurders zijn/worden op de hoogte gesteld. 

• Het onderhoud Kerktoren start volgende week. Omwonenden worden geïnformeerd vanwege het 
plaatsen van steigers. 

• Mieke wordt namens de missionaire commissie aanspreekpunt voor zomerzangavonden, waarvoor 
dank! 

• Heleen heeft vanaf 15 mei 4 weken vakantie. Marianne neemt de eerste twee weken de telefoon 
van de kerk over. Voor de eerste 2 weken van juni moet nog iemand voor worden gezocht.  Meinte 
zorgt voor de juiste doorschakelingen. 

• Marianne vraagt om alle betrokkenen goed te informeren wanneer er een speciale dienst is: 
ouderling, organist, beamerteam enz.  

• Op Hemelvaartsdag is een gezamenlijke dienst met de Hervormede gemeente in de Korenaar. Agnes 
mailt de scriba van de HG met de vraag of en zo ja welke ambtsdragers van de HG er zullen zijn.  

• Er moet nog gereageerd worden vanuit de kerkenraad op de brief van Gé Hogendoorn. Agnes stelt 
i.s.m. met Christiaan een reactie op. 

• De bordjes met Gereserveerd waren afgelopen zondag weg. Dit had te maken met het feit dat er een 
begrafenis is geweest.  

 
7. Sluiting 
Marian Zintel laat een lied horen uitgevoerd door Sela (dat betrekking heeft op het gesprek van vanavond).  
 
Volgende vergadering is op maandag 11 juli 
 
 

Rooster kindernevendienst 
 
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. 
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Gedicht 
 

ONBEPERKTE HOUDBAARHEID 
(naar een preek van ds.R.H. Schuller 

 
Alhoewel het soms wel wordt bestreden 

En je er niet dikwijls over praat, 
lopen onbeantwoorde gebeden, 

door het leven als een rode draad. 
 

Toch wil God te allen tijde horen. 
Hij heeft met de mens bemoeienis. 

Niets van jouw gebed gaat er verloren, 
daar Gods uitstel echt geen afstel is! 

 
Komt er soms geen antwoord op je vragen, 

is dat in de regel niet zo fijn. 
Voel je daardoor echter niet verslagen, 
stilte, dat kan ook een antwoord zijn. 

 
God heeft voor Zijn zwijgen soms een reden, 

mede, doordat Hij je zo goed kent. 
Zo heb jij misschien voor iets gebeden, 
waar je mogelijk niet klaar voor bent. 

 
En wellicht wil Hij je ook iets leren, 

Kan het zijn, volharding, trouw of moed, 
Of misschien Zijn wil te accepteren? 

Ook de timing is misschien niet goed… 
 

Weet je, God zal Zelf het tijdstip kiezen. 
Maar dit geldt voor nu en voor altijd: 

nooit zal het gebed zijn kracht verliezen, 
’t heeft een onbeperkte houdbaarheid! 

 
Maria Riksen-Brouwer 

Ingebracht door Meinte Vierstra 
 
 

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.  
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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 juli/augustusnummer inleveren tot 23 juni a.s. 
bij de redactie via e-mail: postkerkklanken@hotmail.com of kerkklanken@pghkorenaar.nl. 
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Bijbelleesrooster juni 2022 
 

Dag en datum Bijbeltekst Onderwerp 
wo 1 jun Jeremia 44:1-10 Er woont niemand meer in Juda 
do 2 jun Jeremia 44:11-19 In de wind geslagen 
vr 3 jun Jeremia 44:20-30 Wie houdt stand? 
za 4 jun Jeremia 45:1-5 Baruch blijft behouden 
zo 5 jun Psalm 147 Pinksteren - Zing een lied 
ma 6 jun Lucas 7:18-35 Vol verwachting 
di 7 jun Lucas 7:36-50 Geven en vergeven 
wo 8 jun Psalm 105:1-22 Geschiedenis 
do 9 jun Psalm 105:23-45 ...van trouw 
vr 10 jun Lucas 8:1-8 Zaaien en oogsten 
za 11 jun Lucas 8:9-21 Betekenisvol 
zo 12 jun Psalm 135 Trinitatis - Groot is de HEER 
ma 13 jun Lucas 8:22-39 Volgelingen dichtbij en op afstand 
di 14 jun Lucas 8:40-56 Aanraking 
wo 15 jun Lucas 9:1-9 Uitzendprogramma 
do 16 jun Lucas 9:10-17 Het broodnodige 
vr 17 jun Lucas 9:18-27 Imago-onderzoek 
za 18 jun Lucas 9:28-36 Hoog bezoek 
zo 19 jun Lucas 9:37-45 Verborgen betekenis 
ma 20 jun Lucas 9:46-50 Klein is groot 
di 21 jun 2 Korintiërs 8:1-9 Blink uit 
wo 22 jun 2 Korintiërs 8:10-15 Evenwicht  
do 23 jun 2 Korintiërs 8:16-24 Enthousiast bezoek 
vr 24 jun 2 Korintiërs 9:1-15 Zaaien en oogsten 
za 25 jun 2 Korintiërs 10:1-11 In woord en daad 
zo 26 jun 2 Korintiërs 10:12-18 Binnen Gods grenzen 
ma 27 jun 2 Korintiërs 11:1-15 Schijnapostelen  
di 28 jun 2 Korintiërs 11:16-29 Ironische Paulus 
wo 29 jun 2 Korintiërs 11:30-12:10 Kracht in zwakte 
do 30 jun 2 Korintiërs 12:11-21 Ouders sparen voor de kinderen 
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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  
 
 


