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Orde van dienst, zie bijlage! 
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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 5 juni 
Vandaag, 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 vandaag verzorgd door Gerrie de Wit, Rita de Gelder en Anneke van Zanten 
 

De collecten zijn vandaag bestemd voor: 

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 
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? 

 
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 ,  
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 mevr. Bep van 't Wout. 
Ze worden gebracht door Jaap Jansen. 
 

 
 
 

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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Volgende week: zondag 12 juni,  
Volgende week, zondag 12 juni, gaat ds. Marit Eikelenboom uit Nieuwegein voor in de dienst. De organist 
is Piet Boon, Aad van Zanten is de koster. Janine Zaal is bij de oppas en Lavinia Spruitenburg leidt de 
kindernevendienst. De koffie wordt verzorgd door Martien en Tieke van Zanten 

 
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: 
Na de chemokuur in 2020 bleef de Amyloïdose van Robert onder controle en 
verbeterde zijn conditie tegen de verwachting van de arts in. Nu is er weer 
een nieuwe behandeling nodig. Deze keer een immuuntherapie. Dat betekent 
dat hij toch weer kwetsbaarder wordt voor infecties, dus voorlopig zullen we 
de meeste kerkdiensten vanuit huis volgen. Dank voor jullie belangstelling. 
Wij hopen en bidden dat ook deze kuur goede resultaten geeft. 
Hartelijke groet Robert en Rita 
 
Lieve gemeenteleden, 
Inmiddels ben ik gestart met de nabehandeling na de operatie van 11 april. Deze behandeling bestaat uit 
chemotherapie met 3 middelen. Ik hoef hiervoor allen de eerste dag van elke kuur kort in het LUMC te zijn, 
de rest van de kuur kan thuis via een infusiepompje. Uiteraard krijg ik ook aanvullende medicijnen en 
aanvullende voedingspreparaten om de bijwerkingen te temperen en mij verder aan te sterken. 
Elke 2 weken krijg ik deze kuur, gevolgd door een “rustweek". De eerste kuur viel tot nu toe erg mee, 
gelukkig. Als alles goed gaat ben ik begin september hiermee klaar en dan maar bidden en hopen. Ook nu 
ontvingen wij van de gemeente veel steun en meeleven. Dat doet mij en mijn hele gezin zeer goed.  
Hopelijk zien we elkaar wat regelmatiger dan tot nu toe, nogmaals dank voor alle lieve kaartjes, apps, mails 
en flora.  
met hartelijke en broederlijke groet,  
mede namens Nelleke,  
Willem de Beus  
 
Bericht van overlijden 
Op 2 juni is overleden mevr. A. Maaskant – Koetsier. 
Mevrouw Maaskant woonde de laatste jaren van haar leven in “De Herbergier” te  Hazerswoude-Rijndijk. 
De condoleance is woensdag 8 juni a.s. tussen 11.15 en 12.15 uur in “de Korenaar”. 
De dankdienst voor haar leven en de begrafenis zal in besloten familiekring plaats vinden. 
 

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.  
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Zijn telefoonnummer is 06-83792490. E-mailadres: dhzaal@hetnet.nl 
 
Met vriendelijke groeten, 
Dick Zaal, penningmeester College van Kerkrentmeesters 
 
 
 

Orde van dienst 5 juni 2022: Pinksteren 
Intochtslied 672: 1, 3 en 7 
Bemoediging 
Vg: Onze hulp is in de naam van God 
Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft. 
VG:  Laten we elkaar begroeten in de taal van het Eerste Testament: 
Allen: Sjalom Alèchem! 
Vg: Laten we elkaar begroeten in de taal van het Tweede Testament: 
Allen:  Eirènè humín! 
Vg: Laten we elkaar begroeten in de taal van veel van onze landgenoten: 
Allen: Assalȧm alȧikum! 
Vg:  Laten we elkaar begroeten in het Surinaams: 
Allen: Vrede en odi-odi! 
Vg: Laten we elkaar begroeten in het Indonesisch: 
Allen: Selamat Siang! 
Vg: Laten we elkaar begroeten in het Papiamento: 
Allen: Paz e prosperidad! 
Vg:  Laten we elkaar groeten in het Fries: 
Allen: Frede jimme en folle lok! 
Groet / Klein Gloria / Gesprek met de kinderen 
Inleiding 
Samenzang lied 687: 1 
Kinderen gaan naar de nevendienst olv Anne en Annette 
Liturgische bloemschikking door Martha Rademaker 
Pinksteren; feest van de gaven van de Geest.  
Lied 680: 4 
Schriftlezing Jesaja 11: 1-2  (door diaken uit nieuwste Bijbelvertaling) 
Woorden voorganger  
Schriftlezing 1 Korintiers 12: 7-11 (door lector) 
Woorden door voorganger 
Gebed om de gaven van de Geest / Afgewisseld met zingen van lied 333 
Woorden voorganger / (zacht orgelspel) 
Samenzang lied 912: 1 
Lichaam van Christus 
Schriftlezing 1 Korintiers 12: 12 (door lector). 
Woorden voorganger / (zacht orgelspel) 
Woorden voorganger / Lied 672: 6 
Schriftlezing 1 Korintiers 12: 21 (door lector) 
Woorden voorganger / Schriftlezing Efeziërs 4:16 (door lector) 
Woorden voorganger / Schriftlezing 1 Korintiers 12: 4-6 (door lector) 
Woorden voorganger / Samenzang lied 970: 1, 3 en 5 
Koffie/thee/koek/ Orgelspel 
Woorden door de voorzitter Christiaan Knibbe 
Enquete / Tijdens invullen enquete: 
Iedereen heeft talent (Kinderen voor kinderen)  
Geest van Hierboven - Stef Bos en Jongerenkoor Samen Op Weg | Met hart en ziel Pinksterviering 
Petra Berger - Zoals een bloem zijn kelk heft naar de zon | Petrus in het land | KRO-NCRV 
Rita van Dorp vertelt iets over de Korenaargroepen 
Lied 675: 1 
Samen bidden van het Onze Vader 
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Slotlied 691: 1 
Uitzending en Zegen 
We lopen zingend naar buiten (lied 832) 
 


