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Gezegend onderweg 

De vakantie staat voor velen weer voor de deur. Het betekent koffers pakken en op reis gaan. Lekker even 
heel iets anders. Uitrusten, ontspannen, nieuwe plekken verkennen. Vakantie komt van het Latijnse woord 
‘vacare’ en dat betekent leeg worden. Leeg worden vanbinnen, lege agenda. Onderweg kan er van alles met 
je gebeuren. Juist als je leeg wordt, kun je niet alleen uiterlijk maar ook innerlijk nieuwe panorama’s zien. Je 
geniet van een zonsondergang, je fluit in het bos, je zingt op het strand. Of je wandelt een oude kerk binnen 
en wordt geraakt door het Onuitsprekelijke. Soms kun je juist onderweg nieuwe impulsen krijgen voor je 
geloof.  

In zekere zin lijken we als vakantiegangers een beetje op pelgrims. We zijn onderweg. We hebben een doel. 
En al reizend kunnen we ons bezinnen op wie we zijn en wat we met ons leven willen. Of we nu weg zijn of 
thuis, we beseffen dat ons hele leven te vergelijken is met een reis. We komen ergens vandaan. We gaan 
ergens naar toe. Onderweg verlangen we naar momenten van geluk en inspiratie. Daarom is het zinvol elkaar 
geregeld een goede reis te wensen. Goodbye, vaya con Dios, adieu, grüss Gott, in al deze begroetingen klinkt 
de naam van God door. Ga met God. Dat wens ik u en jullie allen toe. Of je nou thuisblijft of weggaat. De 
zegen van God mag ons vergezellen. Wie we ook zijn. Waar we ook zijn. 
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Dat de weg zich voor je opent om je te ontmoeten, 
dat je de wind altijd in de rug mag hebben, 
dat de zon je gezicht mag verwarmen 
en de regen zacht mag vallen op je velden, 
dat God jou, totdat wij elkaar opnieuw ontmoeten, 
mag behoeden in de palm van zijn hand. 
(De zegen van St Patrick, Ierland, 7e eeuw) 
 
Ds Carla Melgers 
 
 

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.   
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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 ernaartoe gaan. 
 
ds Carla Melgers 
 
 

Gemeentereis Israël o.l.v. ds. Carla Melgers 
 
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. 
 
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. 
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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. 
 
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 
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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. 
 
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.  
 
 

Peuter- en kleuterdienst 
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Kerkdienstenrooster 
 
3 juli 2022 09.30 uur o.l.v. ds. C.C.M. Melgers 
Organist: Jos Qualm 
Koster: Hilbrand Zintel 
Collecten:  
1e Kerk in actie, werelddiaconaat, India  
2e de kerk 
Avondmaal collecte: Het Christelijk Noodhulpcluster, Oekraïne 
 
3 juli 2022 16.00 tot 16.30 uur Peuter- en kleuterdienst o.l.v. ds. C.C.M. Melgers 
 
10 juli 2022 09.30 uur o.l.v. dhr. H. Karstens uit Leiden 
Organist: Herman Verbree 
Koster: Aad van Zanten 
Collecten: 
1e de voedselbank nieuwbouw 
2e het onderhoudsfonds 
 
17 juli 2022 09.30 uur o.l.v. ds. C.C.M. Melgers 
Gezamenlijke dienst met PKN Koudekerk/Hazerswoude Rijndijk in de Brugkerk, Koudekerk a/d Rijn 
 
24 juli 2022 09.30 uur o.l.v. dhr. L. Koot uit Leiderdorp 
Organist: Piet Boon 
Koster: Ed de Jong 
Collecten: 
1e Kindervakanties voedselbank 
2e de kerk 
 
31 juli 2022 09.30 uur o.l.v. ds. C.C.M. Melgers 
Organist: Rudo Slappendel 
Koster: Hilbrand Zintel 
Collecten: 
1e de kerk 
2e eigen diaconie 
 
7 augustus 2022 09.30 uur o.l.v. dhr. L. Koot uit Leiderdorp 
Organist: Piet Boon 
Koster: Aad van Zanten 
Collecten: 
1e SOS kinderdorpen 
2e het onderhoudsfonds 
 
14 augustus 2022 09.30 uur o.l.v. ds. W. Biesheuvel uit Koudekerk 
Gezamenlijke dienst met PKN Koudekerk/Hazerswoude Rijndijk in de Korenaar 
Organist: Piet Boon 
Koster: Alfred Hoogendoorn 
Collecten: 
1e Kerk in actie, zomerzending, Egypte 
2e stichting Desta (vh Koka) 
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21 augustus 2022 09.30 uur o.l.v. ds. J. Langelaar uit Reeuwijk 
Organist: Leon van Veen 
Koster: Ed de Jong 
Collecten: 
1e ZoBeRo (staat voor Zoetermeer Benthuizen Roemenie!) 
2e de kerk 
 
28 augustus 2022 09.30 uur o.l.v. ds. C.C.M. Melgers 
Organist: Herman Verbree 
Koster: Hilbrand Zintel 
Collecten: 
1e de kerk 
2e eigen diaconie 
 
 

Collectedoelen – nader toegelicht 
 

3 juli, Heilig avondmaal & overstapdienst 
1e inzameling van uw gaven is voor Kerk in actie, werelddiaconaat, India 
In India worden duizenden kasteloze Dalit-kinderen achtergesteld en buitengesloten. De schooluitval is 
hierdoor hoog. Samen met een Indiase partnerorganisatie wil Kerk in Actie via deze kinderen het 
onderdrukkende kastensysteem doorbreken. De organisatie biedt kinderen voor en na schooltijd 
huiswerkbegeleiding, muziek-, dans- en sportlessen. Zo krijgen ze zelfvertrouwen en verbeteren hun 
schoolprestaties. De organisatie besteedt ook veel aandacht aan het verbeteren van de thuissituatie en het 
gezinsinkomen om zo samen met kinderen en ouders de armoede te doorbreken. 
 
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. 
 
Avondmaal collecte 
De inzameling van de gaven is voor Het Christelijk Noodhulpcluster, Oekraïne 
De oorlog in Oekraïne heeft ons allemaal diep geraakt. We zijn getroffen door het leed van miljoenen mensen 
uit Oekraïne. 
Het Christelijk Noodhulpcluster zet alles op alles om er te zijn voor de ontheemde en op de vlucht geslagen 
Oekraïners. We bieden noodhulp door voedsel, slaapzakken en hygiënematerialen uit te delen, te zorgen 
voor onderdak en traumazorg te geven. 
Dit kunnen we doen dankzij de steun van ontzettend veel particulieren, bedrijven én kerken en gemeenten 
in Nederland. In totaal hebben we tot nu toe meer dan 10 miljoen euro ontvangen voor noodhulp aan 
Oekraïne. Hartelijk dank voor uw bijdrage in de vorm van een gift of gebed! 
De oorlog in Oekraïne is nog niet voorbij, het lijkt een lange strijd te worden. Blijf daarom betrokken bij ons 
werk en bid voor de mensen die getroffen zijn door deze oorlog en voor de hulpverleners die hun werk onder 
vaak zware omstandigheden moeten doen. 
 
10 juli 
1e inzameling van uw gaven is voor de voedselbank nieuwbouw 
 
2e inzameling van uw gaven is voor het onderhoudsfonds 
Een kerkgemeente moet onderhouden worden, dat geldt zeker voor de gebouwen.  Helpt u mee? 
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17 juli  
Gezamenlijke dienst met PKN Koudekerk/Hazerswoude Rijndijk in de Brugkerk, Koudekerk a/d Rijn 
1e 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. 
 
2e inzameling van uw gaven is voor straat pastoraat Leiden 
Oog en oor voor iedereen 
Het Straatpastoraat Leiden geeft aandacht aan mensen die hun dagen en nachten op straat doorbrengen. 
Dat geldt voor mensen die dakloos zijn, maar ook voor mensen die een thuis missen, snakken naar ruimte, 
weg van de onrust in hun hoofd, of juist op zoek zijn naar gezelschap. 
De straatpastor is aanspreekbaar op grote en kleine zaken. Bij haar kun je je verhaal kwijt. Het straatpastoraat 
wil duidelijk maken dat je als mens niet alleen staat. Dat er iemand is bij wie je aan kunt kloppen met je 
vragen. In die zin heeft de straatpastor wel iets weg van een reisgenoot. Iemand die je onderweg toevallig 
tegenkomt en met wie je in gesprek raakt. De straatpastor heeft oog en oor voor iedereen. 
 
24 juli 
1e inzameling van uw gaven is voor Kindervakanties voedselbank 
Stichting De Vakantiebank is een organisatie die als doel heeft om vakanties mogelijk te maken voor mensen 
die dat zelf niet kunnen veroorloven. Daarbij zorgt de stichting voor het samenbrengen van de vraag en het 
aanbod. Ze werft sponsors, doneerders en vrijwilligers en zorgt ervoor dat mensen die dat nodig hebben een 
vakantieweek ontvangen. 
 
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. 
 
31 juli  
1e 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. 
 
2e inzameling van uw gaven is voor eigen diaconie 
 
7 augustus 
1e inzameling van uw gaven is voor SOS kinderdorpen 
SOS Kinderdorpen ondersteunt kinderen in hun eigen familie en als dit niet mogelijk is door de 
omstandigheden nemen ze op in een SOS familie zodat ze verzekerd zijn van aandacht, voeding en scholing. 
Want alleen met een sterke en liefdevolle familie hebben kinderen een kans. SOS kinderdorpen werk over 
ter wereld en biedt hulp aan kwetsbare kinderen in 136 landen en gebieden. 
Het werk van SOS Kinderdorpen richt zich in tijden van oorlog, armoede of wat voor problemen dan ook 
primair op de zorg en bescherming van kinderen.  
 
2e inzameling van uw gaven is voor het onderhoudsfonds 
Een kerkgemeente moet onderhouden worden, dat geldt zeker voor de gebouwen.  Helpt u mee? 
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14 augustus 
Gezamenlijke dienst met PKN Koudekerk/Hazerswoude Rijndijk in de Korenaar 
1e inzameling van uw gaven is voor Kerk in actie, zomerzending, Egypte 
Op het uitgestrekte platteland van Egypte is er veel armoede. Met een groot ontwikkelingsprogramma 
motiveert de Koptisch-Orthodoxe kerk de dorpelingen om hun armoede zelf te lijf te gaan en te werken aan 
een betere toekomst. In elk dorp werkt de kerk drie tot vijf jaar lang samen met de inwoners aan betere 
gezondheidszorg, onderwijs en werkgelegenheid. Er worden ook alfabetiseringscursussen georganiseerd, 
ondernemers kunnen kleine kredieten afsluiten en huizen worden gerepareerd. 
 
2e inzameling van uw gaven is voor stichting Desta (vh Koka) 
De stichting richt zich op kinderen in het dorp Koka en omgeving die hun ouders hebben verloren aan AIDS 
of andere ziekten. Deze kinderen hebben zonder hulp weinig bestaansmogelijkheden. De weeskinderen 
worden opgevangen bij pleegfamilies in Koka. Op dit moment zijn er 102 kinderen in het project, ze worden 
zorgvuldig geselecteerd door SAEDO en zijn tussen de 4 en 15 jaar oud. Er zijn plannen om in 2017 meer 
kinderen op te vangen. 
Hulp bij onderwijs, voedselhulp, medische steun, persoonlijke hygiëne, inkomen genererende activiteiten, 
bouw van het ‘Child Centre en ondersteuning van de Koka Ejersa High school. 
 
21 augustus 
1e inzameling van uw gaven is voor ZoBeRo 
ZoBeRo staat voor Zoetermeer Benthuizen Roemenie!  
Stichting Zobero zamelt geld en goederen in voor de bevolking die onder de armoedegrens leeft, 
(kinder)ziekenhuizen, scholen, weeshuizen, gehandicapten en ouderenverzorgingshuizen in Roemenië. Eén 
maal per jaar gaat een transport van ongeveer vijf vrachtwagencombinaties met hulpgoederen vanuit 
Benthuizen naar Roemenië, die daar worden overhandigd aan onze contacten in Bacau, Savinesti en Suceava. 
Deze contacten zorgen voor het goed verspreiden van de hulpgoederen en legt altijd verantwoording af aan 
stichting Zobero. 
 
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. 
 
28 augustus 
1e 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. 
 
2e inzameling van uw gaven is voor eigen diaconie 
 
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. 
 
Dankwoord namens de Rudolphstichting; 
 
Beste Protestantse Gemeente te Hazerswoude, 
Heel hartelijk bedankt voor de gift van € 200,83 die we vanuit uw diaconie, uw gemeente in de maand mei 
mochten ontvangen. Dit is wat uw gift betekent: 
 
Met steun van kerken kan de Rudolphstichting haar diaconale werk doen in Jeugddorp De Glind. 120 
uithuisgeplaatste kinderen, veelal getraumatiseerd door wat ze in hun jonge leven meemaakten, vinden hier 
een veilig thuis. 
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In De Glind worden uithuisgeplaatste kinderen opgevangen in gezinshuizen; dit zijn gewone gezinnen, 
waarvan de ouders de opleiding en ervaring hebben om aan deze kwetsbare kinderen de verzorging, 
opvoeding en begeleiding te geven die ze nodig hebben. 
De gezinshuizen staan verspreid over het dorp en buitengebied, op die manier wordt specialistische 
woonopvang gecombineerd met het gewone leven. De Glind is geen instellingsterrein, kinderen maken deel 
uit van de maatschappij en horen erbij in de dorpsgemeenschap. 
We zetten uw gift graag in voor ons werk in Jeugddorp De Glind. 
 
Uw diaconie, Omzien naar elkaar! 
 
 

Collecteverantwoording mei 2022 
 
Kerk: 01/05 € 182,35 
 29/05 € 176,51 
 
Onderhoudsfonds: 08/05 € 182,16 
 22/05 € 162,51 
  
Diaconie: 01/05 € 182,31 
 08/05 € 174,86 
 15/05 € 171,91 
 22/05 € 166,51 
 
Kerk in Actie/PKN 
Diaconaat: 15/05 € 169,91 
Jeugdwerk: 29/05 € 164,51 
 
Hemelvaartsdag 
Leger des Heils: 26/05 € 477,56 
 
 

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. 
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Jarigen: 80+ 
 

4 juli 
Mevr. H.M. van Dijke – Slappendel   87 jaar 
 
6 juli  
Mevr. J. Hortensius - van der Bijl   91 jaar 
 
21 juli 
Dhr. P. de Gelder     87 jaar 
 
25 juli 
Dhr. W. Zintel`      85 jaar 
 
29 juli  
Dhr. J. de Gelder     86 jaar 
 
31 juli 
Mevr. A.C. Knibbe – Peters    83 jaar 
 
11 augustus 
Dhr. J.C. Windhorst     85 jaar 
 
12 augustus 
Mevr. A. Hoogendoorn – Harkes   86 jaar 
 
16 augustus 
Mevr. J.M. Kastelein - van Aalst   83 jaar 
 
25 augustus 
Dhr. J. Jongenotter     80 jaar 
 
30 augustus 
Mevr. K. Zandstra - van Bostelen   84 jaar 
 
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. 
 
Bron: Kerkelijk bureau 
 
 

Jarigen: 4 jaar 
 
29 augustus 
Gijs Kastelein 
 
Bron: Kerkelijk bureau 
 
 

  



 Kerkklanken juli / augustus 2022, pagina 12 

Kerkelijke stand 
 

Overleden:  
Op 1 juni 2022, mevr. A. Maaskant-Koetsier, in de leeftijd van 93 jaar 
 
Gedoopt:  
Op 15 mei 2022:  
Jari Johan van Zanten, zoon van Arjan en Fenna van Zanten 
Anne-Sophie Kluvers, dochter van Roderick en Anne Kluvers 
Ieke Dijksterhuis, dochter van Niels en Sabine Dijksterhuis 
 
Verhuisd binnen onze gemeente:  
Mevr. A.T. van Dijke-Moerland 
Familie P.J.A. Timmermans  
Mevr. S.B. van Wieringen  
Mevr. J.E. van der Reest, mevr. J. Driessen en dhr. S. Driessen 
 
Onttrokken aan onze gemeente:  
Mevr. M.J. Kik 
Dhr. S.IJ.J. van Gosliga 
Mevr. A.J. Marsilje- Dieleman 
 
Bron: Kerkelijk bureau 
 
 

Rooster kindernevendienst 
 
3 juli Guido, overstapdienst 
10 juli tot en met 21 augustus geen kindernevendienst. 
 
 

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 septembernummer inleveren tot 25 augustus a.s. 
bij de redactie via e-mail: postkerkklanken@hotmail.com of kerkklanken@pghkorenaar.nl. 
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Gedicht 
 

God, dat is toch zo verwonderlijk van U, 
Dat U iets doet wat economisch niet kan , 

Dat U telkens maar weer geeft 
Wat wij helemaal niet verdienen. 

 
U bent niet hard genoeg voor deze wereld. 

Een dief van Uw eigen portemonnee! 
Groeien de bomen bij U soms tot in de hemel? 

U zou het hier nooit redden, 
nog geen dag houdt U hier stand 

met Uw barmhartigheid. 
 

Zo wonderlijk is het Heer 
Dat wij met onze normen, 

met onze wetten en berekeningen 
er zo ontzettend naast zitten! 

 
Zo wonderbaarlijk is Uw goedheid Heer: 

barmhartigheid- 
wat een geheim! 

Hoe zouden wij het ooit 
een dag bij U uithouden 

als het niet was door Uw barmhartigheid? 
 

Zou de wereld eigenlijk wel zonder kunnen? 
Of bestaan wij bij de gratie Gods? 

 
Ingebracht door Meinte Vierstra 

 
 

18 – 21 augustus: Graceland Festival  
 
Houd je van muziek, laat je je graag verrassen en ben je niet bang voor 
kamperen? Kom dan deze zomer naar het veelkleurige Graceland Festival, om 
te verstillen, te vieren en te experimenteren.  
 
Het jaarlijkse Graceland Festival vindt in 2022 plaats van 18-21 augustus in 
Zeewolde. Het festival verrast met eigenzinnige kunst, inspirerende ideeën, 
ontroerende liedjes en knallende shows. Dwalend over het veelkleurige 
festivalterrein is er alle tijd voor ontmoeting en gesprek, voor feest en 
verstilling. In muziek, kunst en lezingen komen grote en kleine thema’s dichtbij: 
van klimaat tot eenzaamheid, van seks tot armoede, van christelijke spiritualiteit tot (mentale) gezondheid.  
Overnacht op een kampeerterrein, ontwaak bij een pianoconcert, blader met koffie in de hand door het 
aanbod van de boekentent. Een vrolijk kinderdorp, een eigen plek voor tieners, foodtrucks met heerlijke 
maaltijden en speciaalbieren maken het aanbod compleet. 
 
Graceland Festival wordt georganiseerd in samenwerking met de Protestantse Kerk in Nederland. Met de 
kortingscode 22PKNGLF! ontvang je 15% korting op je festivalticket. Kijk op gracelandfestival.nl voor de 
volledige line-up, tickets en meer informatie. 
 
Bron: Petrus nieuwsbrief 11 juni 2022  
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Ieder mens is geroepen om boer te zijn 
 
De stikstofcrisis is een onderwerp dat mensen in een oogwenk lijnrecht tegenover elkaar zet. Ben je voor 'de 
natuur' dan ben je tegen 'de boeren' en vice versa. Meer smaken zijn er blijkbaar niet. Maar moet er echt 
gekozen worden tussen boeren en natuur? 
 
Heel dominant in de discussie is de gedachte dat boeren en natuur per definitie elkaars vijanden zijn. Maar 
nog niet zo lang geleden vormden boerderijen en het boerenland juist een ideale leefomgeving voor heel 
veel wilde dieren. Nu is er natuurlijk wel iets aan de hand, ergens is een afslag genomen die heeft geleid tot 
de huidige problematiek. Echter in plaats van te zoeken naar waar de samenleving uit de bocht is gevlogen 
en daarvan te leren, wordt de keuze voorgelegd: of boeren of natuur. En zo staan allerlei partijen tegenover 
elkaar.   
 
Met beide voeten in de klei 
Ds. Marco Batenburg, preses van de generale synode: "In de bijbel staat dit in een heel ander perspectief. In 
Genesis schept God de mens (Adam) uit aarde (Hebreeuws: Adama). De mens staat dus per definitie in 
verbinding met de aarde. Vervolgens krijgt de mens de opdracht die aarde, waaruit hij zelf is geschapen, te 
bewerken en bewaren. Letterlijk met beide voeten in de klei. In die zin is ieder mens geroepen om boer te 
zijn, om alles wat leeft te helpen floreren én te genieten van de vruchten die dat oplevert. Bewerken en 
bewaren, ze houden elkaar in balans." 
 
Er zijn grenzen 
Maar zo is de samenleving niet ingericht: alles moet altijd groeien, er moet meer geproduceerd worden en 
er moet meer verdiend worden. Daarmee is de samenleving in een onmogelijke positie gemanoeuvreerd en 
de boeren plukken daar nu de wrange vruchten van. Het probleem van die grenzeloosheid vraagt echter om 
een veel groter gesprek dan alleen het gesprek over stikstof. Een gesprek dat de lange termijn op het oog 
heeft en recht doet aan zowel de boeren, de burgers en de aarde.  
 
Recht doen aan de boer, de burger en de schepping 
Ds. Batenburg: "Bij dit gesprek moet iedereen aan tafel. We moeten weg uit de polarisatie. Want niet 
iedereen is boer, maar iedereen eet. De eerlijke vragen moeten hier gesteld worden: zijn we als samenleving 
uit de bocht gevlogen? Wat is 'genoeg'? Waar liggen nou eigenlijk de grenzen? Wat zijn echte perspectieven 
binnen die grenzen, waarbij we recht doen aan de boer, de burger en de schepping? Wat zijn voorbeelden 
waarvan we kunnen leren? De kerk wil een plek zijn waar deze vragen gesteld kunnen worden. Niet in een 
debat tegenover elkaar, maar in gesprek als broeders en zusters met een gezamenlijke taak in de zorg voor 
de schepping." 
 
'Waar is de kerk in het stikstofdebat?' 
In het Nederlands Dagblad verscheen op 23 juni een opiniestuk waarin afgevaardigden van christelijke 
netwerken, organisaties en kerken(koepels), waaronder de Protestantse Kerk in Nederland, 
geloofsgemeenschappen oproepen om in gesprek en in gebed te gaan over het stikstofdebat. 
 
Opiniestuk 'Waar is de kerk in het stikstofdebat?' 
 
De Protestantse Kerk werkt samen met onder andere GroeneKerken, Micha Nederland, A Rocha, CCA 
(Contact Christen Agrarisch) en de werkgroep Kerken en Landbouw rond dit onderwerp. Er wordt gewerkt 
aan netwerken, materialen voor gesprek en het ondersteunen van initiatieven die perspectief bieden voor 
een landbouw die recht doet aan mens en natuur. Neem voor meer informatie contact op via 
info@protestantsekerk.nl 
 
Bron: nieuwsbrief PKN 21 juni 2022 
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Theologische Vorming Geïnteresseerden - Rotterdam 
 
3-jarige basiscursus 
Locatie: Alexanderkerk in Rotterdam-Alexander 
Dag: dinsdagochtend 
 
Op 30 augustus 2022 start de 3-jarige basiscursus met één ochtendgroep. De groep 
bestaat uit drie lichtingen cursisten die samen de stof van één specifiek jaarprogramma 
gedoceerd krijgen. Men komt wekelijks bijeen van eind augustus t/m mei, buiten de 
schoolvakanties. 
De Basiscursus is gericht enerzijds op persoonlijke geestelijke vorming van de deelnemers en anderzijds op 
toerusting, onder meer van belang voor vrijwilligers in het kerkenwerk.  
Voor het volgen van de cursus is geen speciale vooropleiding vereist, evenmin het lidmaatschap van een kerk. 
Bent u op zoek naar persoonlijke verdieping en wilt u meer weten van de Bijbel en kennis opdoen over 
achtergronden, dan kunt u terecht bij de Theologische Vorming Geïnteresseerden (TVG-Rotterdam).  
De basiscursus wordt gegeven te Rotterdam, kerkgebouw “Alexanderkerk”, Springerstraat 340.  
De cursusmorgen van 30 augustus. is een kennismakingsochtend voor geïnteresseerden die deel-name 
overwegen en voor de nieuwe cursisten die zich hebben aangemeld samen met de cursisten die de cursus al 
een of twee jaar volgen. 
 
In de basiscursus worden de volgende vakken gedoceerd: 
- Elk jaar: Oude Testament, Nieuwe Testament en Kerkgeschiedenis  
- Gedurende één jaar: Diaconaat, Gemeenteopbouw, Filosofie,  Rabbinica en Spiritualiteit en  
- Gedurende twee jaar: Dogmatiek, Pastoraat, Liturgiek, Ethiek en Wereldgodsdiensten. 
 
Het brede vakkenpakket en het enthousiaste docentencorps staan garant voor een boeiende en waardevolle 
cursus voor iedere belangstellende. Uitgebreide informatie kunt u vinden op de website van de TVG 
Rotterdam: https://tvgrotterdam.nl. Mocht u niet beschikken over internet dan kunt u contact opnemen met 
mw. M. Koole-Godeschalk, tel. 0167-536671 voor nadere informatie en opgave. Desgewenst kan informatie 
op papier toegezonden worden. 
 
 

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.  
 
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! 
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Bijbelleesrooster juli 2022 
 

Dag en datum Bijbeltekst Onderwerp 
vr 1 jul 2 Korintiërs 13:1-13 Onderzoek jezelf 
za 2 jul Lucas 9:51-62 Goed te volgen? 
zo 3 jul Lucas 10:1-16 Herauten 
ma 4 jul Lucas 10:17-24 Het belangrijkste effect 
di 5 jul Lucas 10:25-37 Vragen naar de bekende weg? 
wo 6 jul Lucas 10:38-42 De eerste zorg 
do 7 jul Psalm 140 Red mij van belagers 
vr 8 jul 1 Koningen 1:1-21 Zelf uitgeroepen koning 
za 9 jul 1 Koningen 1:22-40 Uitgekozen koning 
zo 10 jul 1 Koningen 1:41-53 Rechtvaardig en krachtige koning 
ma 11 jul 1 Koningen 2:1-12 Oud zeer 
di 12 jul 1 Koningen 2:13-25 Onschuldig verzoek? 
wo 13 jul 1 Koningen 2:26-35 Hier zal ik sterven 
do 14 jul 1 Koningen 2:36-46 Fatale eed 
vr 15 jul 1 Koningen 3:1-15 Menselijke wijsheid 
za 16 jul 1 Koningen 3:16-28 Goddelijke wijsheid 
zo 17 jul Psalm 15 De volmaakte levensweg 
ma 18 jul 1 Koningen 4:1-20 12 stammen, 12 maanden 
di 19 jul 1 Koningen 5:1-14 Overvloed  
wo 20 jul 1 Koningen 5:15-32 Handel in natura 
do 21 jul 1 Koningen 6:1-18 Het huis van de HEER 
vr 22 jul 1 Koningen 6:19-38 7 jaar voor de tempel 
za 23 jul Psalm 141 Op U richt ik mijn ogen 
zo 24 jul Lucas 11:1-13 Gebedsonderwijs 
ma 25 jul Lucas 11:14-28 Met stomheid geslagen? 
di 26 jul Lucas 11:29-36 Meer dan Jona 
wo 27 jul Psalm 70 Kom spoedig! 
do 28 jul Lucas 11:37-44 Wat verdient de schoonheidsprijs? 
vr 29 jul Lucas 11:45-54 Hypocrisie 
za 30 jul Lucas 12:1-12 Wat de Geest je ingeeft 
zo 31 jul Lucas 12:13-21 Waar is jouw schat? 
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Bijbelleesrooster augustus 2022 
 

Dag en datum Bijbeltekst Onderwerp 
ma 1 aug Lucas 12:22-34 Zorgen en zorg 
di 2 aug Lucas 12:35-48 Onverwachts, maar niet onverwacht 
wo 3 aug Lucas 12:49-59 Vrede op aarde? 
do 4 aug 1 Koningen 7:1-12 13 jaar voor het paleis 
vr 5 aug 1 Koningen 7:13-26 Ontzagwekkend vakmanschap 
za 6 aug 1 Koningen 7:27-39 Alles met zorg bekleed 
zo 7 aug 1 Koningen 7:40-51 Voltooiing  
ma 8 aug 1 Koningen 8:1-11 Inwijding 
di 9 aug 1 Koningen 8:12-21 Gods woorden uitgekomen 
wo 10 aug 1 Koningen 8:22-32 Salomo's gebed 
do 11 aug 1 Koningen 8:33-43 Verhoor zelfs de vreemdeling 
vr 12 aug 1 Koningen 8:44-53 Bidden richting Jeruzalem 
za 13 aug 1 Koningen 8:54-66 Omvangrijk vredeoffer 
zo 14 aug 1 Koningen 9:1-9 Niets zal God ontgaan 
ma 15 aug 1 Koningen 9:10-28 Een gegeven paard... 
di 16 aug 1 Koningen 10:1-9 Indrukwekkend bezoek  
wo 17 aug 1 Koningen 10:10-20 Uitwisseling van rijkdom 
do 18 aug 1 Koningen 10:21-29 Het is goud dat daar blinkt 
vr 19 aug Lucas 13:1-9 Eerst de balk in je eigen oog 
za 20 aug Lucas 13:10-21 Klein begin 
zo 21 aug Lucas 13:22-30 Wie gered worden 
ma 22 aug Lucas 13:31-35 Drie dagen 
di 23 aug Psalm 112 De mens met ontzag voor God 
wo 24 aug 1 Koningen 11:1-13 Salomo's harem 
do 25 aug 1 Koningen 11:14-25 Tegenstanders 
vr 26 aug 1 Koningen 11:26-43 Verscheuring in gang gezet 
za 27 aug 1 Koningen 12:1-19 Jeugdige overmoed 
zo 28 aug 1 Koningen 12:20-32 Snel in de fout 
ma 29 aug 1 Koningen 12:33–13:10 Een naamloze man van God 
di 30 aug 1 Koningen 13:11-22 Misleid door een collega 
wo 31 aug 1 Koningen 13:23-34 Ach mijn broeder... 
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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  
 
 


