
 
Pagina 1 van 2 

 

 

       Zondag 31 juli 2022; 
         7e van de zomer 
Organist Leo van der Heide 
Lied voor de dienst 212 
Stil gebed 
De gemeente gaat staan 
Intochtslied Psalm 103: 1, 3 en 5 
Bemoediging en groet 
Klein Gloria  
Kyriegebed (afgewisseld met het 
zingen van lied 367D) 
Glorialied 305 
Zondagsgebed 
Inleiding 
Samenzang Psalm 62: 4 
Schriftlezing Psalm 62 
Samenzang Psalm 62 A (4 x) 
Schriftlezing Lucas 10:38-42 
Samenzang lied 912 
Overweging 
Meditatief orgelspel 
Samenzang lied 220 
Dienst van de gebeden 
Inzameling van de gaven 
Slotlied 418 
Uitzending en zegen 
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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 31 juli 
Deze week, zondag 31 juli gaat ds. Carla Melgers voor in onze 
dienst. De organist is Leo van der Heide. Hilbrand Zintel is koster 
Yvonne van Zanten is bij de oppas. Er is geen 
kindernevendienst. 
De koffie wordt vandaag verzorgd door Ellen de Gelder en Gré 
van der Haven. 
De collecten in deze dienst zijn bestemd voor: 
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 

 

Volgende week: zondag 7 augustus 
Volgende week, zondag 7 augustus, gaat de heer Leo Koot uit Leiderdorp voor in onze dienst. Piet Boon 
bespeelt het orgel, de koster is Aad van Zanten en Rita de Gelder is bij de oppas. Er is geen 
kindernevendienst.  
De koffie wordt verzorgd door Monique Houwing en Rita Hagendoorn. 
De collecten zijn bestemd voor SOS Kinderdorpen en het onderhoudsfonds. 

 
De bloemen 
De bloemen gaan met een hartelijke groet van ons allen naar Jan en Connie Louwers. 
Connie heeft onlangs 6 weken in het ziekenhuis gelegen. Naar omstandigheden gaat het gelukkig iets 
beter met haar. De bloemen worden gebracht door Meinte Vierstra. 
 

Vanuit de gemeente 
Afgelopen zondag werden wij verrast met bloemen en een kaart uit de kerk. 
Hartelijk dank daarvoor. 
Groeten, Martien en Lia Heyker 
 
Beste gemeenteleden, 
In de vakantietijd is er geen kindernevendienst. Daarom hebben we nu een tafel met boekjes en 

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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kleurplaten in de grote zaal. De kinderen kunnen daar tijdens de preek gebruik van maken. 
 

Tuinfeest 
Beste Lezers, 
Namens de kerkenraad wil ik iedereen uitnodigen voor een tuinfeest op 20 augustus! vanaf 16.00 uur! 
Dit alles onder voorbehoud: 
- Zijn er genoeg helpers? Aanmelden via 06-23488964 
- Aanmelden i.v.m. de barbecue kan via een intekenlijst in de Korenaar vanaf 31-07-22 
En via de app of 06-23488964 
 
Komt u / jij ook?  Wij hebben er zin in! 
Meinte Vierstra 

 
Zomerzangavonden 
Op woensdag 13 juli 19.00 uur is gestart met 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.  
 
3 augustus  Bernarduskerk Hazerswoude Rijndijk,   Rijndijk 106 
10 augustus  Engelbewaarders kerk Hazerswoude-Dorp,   Dorpsstraat 248 
17 augustus De Hoeksteen Benthuizen,     Dr. A. Schweitzerlaan 2 
 
 
 


