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Geen orde van dienst (zie bericht 
‘Vandaag’) 
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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 12 juni 
Vandaag, zou ds. Marit Eikelenboom uit Nieuwegein voorgaan in onze dienst. 
Helaas heeft zij ons laten weten dat ze, vanwege een dubbele afspraak, toch niet bij ons kan voorgaan.  
Het moderamen heeft daarom besloten de kerk wel open te stellen en een dienst mee te beleven van een 
andere (nabijgelegen) gemeente via streaming.  Na de dienst is er zoals altijd gelegenheid elkaar te 
ontmoeten bij koffie en thee. De koffie wordt vandaag verzorgd door Martien en Tieke van Zanten  
Thuis is de dienst (uit de Lichtkring in Alphen) ook te volgen, door deze zelf op te zoeken via 
Kerkomroep.nl 
Aad van Zanten is de koster, Janine Zaal is bij de oppas en Lavinia Spruitenburg leidt de 
kindernevendienst. 
 
De collecten zijn bestemd voor: 
1e inzameling van uw gaven is voor Plaatselijk missionair werk 
De vakantiebijbelweek, de paasbroodjesactie, een kraam op de jaarmarkt, filmhuis, de kerstpakkettenactie 
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 

 

Rooster kindernevendienst ,  
12 juni Lavinia, 19 juni Tieke, 26 juni Anne 3 juli Guido, overstapdienst  
10 juli tot en met 21 augustus geen kindernevendienst. 

Volgende week: zondag 19 juni,  
gaat ds. Muriëlle van Diepen uit Gouda voor in de dienst. Herman Verbree bespeelt het orgel, Alfred 
Hoogendoorn is de koster. Annemieke Hoogendoorn is bij de oppas en Tieke van Zanten leidt de 
kindernevendienst. De koffie wordt verzorgd door Nannie Hassefras en Hans van der Lip 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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Zomerzangavonden 
Op woensdag 6 juli 19.00 uur starten de zomerzangavonden in de Ontmoetingskerk. Ook dit jaar doen 
dezelfde zeven kerken uit voormalig Rijnwoude weer mee. Wat fijn dat het weer kan: op de fiets stappen, of 
in de auto, samenkomen, samen zingen. Gelukkig is er in elke kerk ook een organist om de zang te 
begeleiden. Eind mei zijn vertegenwoordigers van alle kerken bij elkaar geweest om data te verdelen en 
een thema te kiezen. Als thema hebben we dit jaar gekozen voor "Zingend Ontmoeten". Ook hebben we 
een lied dat elke viering terug zal komen: lied 1014, uit het nieuwe liedboek: “Geef vrede door van hand tot 
hand, je moet die schat bewaren; bescherm haar als een tere vlam, behoed haar voor gevaren”. We 
mogen het als een groot goed ervaren dat wij in vrede en vrijheid samen mogen komen.  
Elke zomerzangavond betekent niet alleen zingen met elkaar maar na afloop ook elkaar ontmoeten bij de 
koffie of de thee.  
6 juli   Ontmoetingskerk Koudekerk a/d Rijn,   Dorpsstraat 15 
13 juli   Korenaar Hazerswoude- dorp,    Dorpsstraat 183 
20 juli   Hervormde kerk Hazerswoude-Dorp,   Dorpsstraat 64 
27 juli   Brugkerk Koudekerk a/d Rijn,    Dorpsstraat 53 
3 augustus  Bernarduskerk Hazerswoude Rijndijk,   Rijndijk 106 
10 augustus  Engelbewaarders kerk Hazerswoude dorp,   Dorpsstraat 248 
17 augustus De Hoeksteen Benthuizen,     Dr. A. Schweitzerlaan 2 
 
Namens alle mensen van de voorbereiding: graag tot ziens!  
Agaath Koers en Tineke Heemskerk 
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Kloosterbezoek o.l.v. ds. Carla Melgers 

Een unieke ervaring om eens binnen de muren van een klooster te zijn 
 

3 dagen te gast bij de Zusters Clarissen te Megen. 
 

Vrijdag 5 augustus-zondag 7 augustus 2022 
 

Graag nodig ik jullie, u uit om mee te gaan naar het klooster van de zusters Clarissen in Megen. In deze 
dagen die we voor een groot deel in stilte doorbrengen, leven we mee met het ritme van de zusters. We 
nemen deel aan de gebedsdiensten en gebruiken gezamenlijk de maaltijden. Twee keer per dag komen we 
samen om onze ervaringen te delen. Megen ligt in een prachtige omgeving dus er is ook volop gelegenheid 
om mooie wandelingen te maken                                                                                                                                                            
We zijn die vrijdag welkom om 14.30 uur. Zondag vertrekken we na de middagmaaltijd (rond 14.00 uur)  
 

 
 

De zusters schrijven op hun website: https://www.clarissenmegen.nl                                                        
Stilte is een schaars goed geworden in onze samenleving. Toch blijft het voor veel mensen van belang om 
een plek te vinden waar zij, los van de drukte van het dagelijks leven, contact kunnen maken met waar het 
hen in het leven werkelijk om gaat. Een plek waar zij spiritueel kunnen groeien, hun relatie met God kunnen 
verdiepen of simpelweg de innerlijke rust vinden om weer werkelijk naar hun hart te gaan luisteren. 

In ons klooster bieden wij mensen hier graag de ruimte voor. U kunt aansluiten bij ons levensritme en onze 
eeuwenoude traditie van contemplatief gebed, en zo ontdekken hoe stilte, eenvoud, aandachtig leven en 
verbondenheid met al wat leeft, uw eigen leven kan verrijken en verdiepen. Graag delen wij met u een 
stukje franciscaanse levenskunst. 

Er zijn verschillende mogelijkheden om uw verblijf in het klooster vorm te geven. In alle gevallen kunt u 
aansluiten bij de gebedsdiensten en de (vegetarische) maaltijden van de gemeenschap. U heeft een eigen 
kamer in het gastenverblijf van het klooster en kunt gebruik maken van de gastentuin, de bibliotheek en de 
meditatieruimte. 

De kosten per etmaal bedragen naar draagkracht € 34/39/46 p.p. 
Beddengoed en handdoeken dient u zelf mee te nemen. 
Lakenpakket beschikbaar € 6,50 (laken, dekbedovertrek en sloop). 
 
Jongeren die mee willen worden door de kerk gesponsord. Zij betalen 25 euro p.p.   
 
Wil je mee? Dan graag voor 5 juli per e-mail opgeven bij ds. Carla Melgers (predikant@pghkorenaar.nl) 
 
Zondag 3 juli rond 11.00 uur zal ik meer informatie geven over ons kloosterweekend en kunnen we met 
elkaar afspreken hoe we er naar toe gaan. 
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