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Orde van dienst 
zondag 10 juli 2022 

 
Orgelspel 
Lied voor de dienst: lied 326: 1,2 en 3 
Welkom 
Stil moment  
Psalm 72 : 1, 3 en 6 
Onze hulp  
Aanvangstekst 
Klein gloria 
Kyriëgebed  
Glorialied: Psalm 85 : 1, 3 en 4 
Gebed bij de opening van de Schriften  
1

e
 lezing: Micha 5 : 1 t/m 4a (voor de 

lector: t/m “en Hij brengt vrede”) 
Lied 756: 1, 2, 4, 5 en 6  
2

e
 lezing: Lucas 10 : 1 – 20  

Lied 838: 1, 2 en 3  
Verkondiging: Vredestichters gevraagd 
(n.a.v. Lucas 10 :  5) 
Lied 1014 
Gebeden 
Inzameling der gaven  
Slotlied: Lied 755 
Zegenbede (beaamd door 3x Amen) 
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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 10 juli 
Vandaag, zondag 10 juli gaat dhr. Hans Karstens uit Leiden 
voor. Herman Verbree bespeelt het orgel. Aad van Zanten is 
de koster, Annette van den Bosch is bij de oppas. Er is geen 
kindernevendienst. 
De koffie wordt vandaag verzorgd door Arend en Anneke van 
Zanten 
 
De collecten zijn bestemd voor:  
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? 
 

 
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. 
 

Volgende week: zondag 17 juli,  
Volgende week, zondag 17 juli, is er geen dienst in de Korenaar. We hebben dan een gezamenlijke dienst 
met de Protestante Gemeente Koudekerk aan den Rijn en Hazerswoude-Rijndijk. In deze dienst gaat ds. 
Carla Melgers voor. 
Aanvang: 10.00 uur 
Plaats: Ontmoetingskerk, Dorpsstraat 15, 2396 HA Koudekerk aan den Rijn 
Oppas is beschikbaar maar van tevoren aanmelden is noodzakelijk. Graag een mail sturen voor zaterdag 
12 uur naar scriba@pknkoudekerk.nl 
De collecten zijn (volgens het rooster van deze kerk) bestemd voor:  
1e plaatselijk pastoraat 
2e Onderhoud zalencentra 
Wilt u heel graag aanwezig zijn, maar heeft u geen vervoer? Dan kunt u zich melden bij de coördinator 
autovervoer: Jaap Jansen, bereikbaar op  telefoonnummer 06-82120216 
 

 
 
 

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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De bloemen 
De bloemen gaan, met een hartelijke groet van ons allen, naar dhr. Huug de Jong. 
Het was 5 juli een jaar geleden dat zijn vrouw Nelie is overleden. We wensen Huug sterkte in deze 
moeilijke dagen. 
De bloemen worden gebracht door Marian Zintel.  

 
Zomerzangavonden 
Op woensdag 13 juli 19.00 uur starten de zomerzangavonden in de Korenaar. 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.  
 
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 


