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Zondag 14 augustus 2022; 
Thema: “Bewonder” 
Organist Piet Boon 
Lied voor de dienst 8b 
Stil gebed 
De gemeente gaat staan 
Intochtslied Lied 139: 1, 5, 6 
Openingswoorden en groet 
Klein Gloria, lied 195 
Over deze viering 
We luisteren naar: “What a 
wonderful world” (door Louis 
Armstrong)  
Kyriegebed  
Glorialied 413 
Zondagsgebed 
Lintjesregen 
Zingen: Lied 906: 6 
Schriftlezing: Matteüs 25: 14-30 
We luisteren naar: “Zing, vecht, huil, 
bid, lach, werk en bewonder” (van 
en door Ramses Shaffy)  
Preek – thema: “Bewonder” 
Zingen: Het lied van het 
aandachtige leven””(melodie: Lied 
364) 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed 
en Onze Vader 
Collectedoelen in beeld 
Slotlied: Lied 150a 
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 14 augustus, is de protestantse gemeente 

van Koudekerk aan den Rijn en Hazerswoude-Rijndijk bij ons te 
gast. Ds. Willem Biesheuvel gaat in deze dienst voor. Deze 
zomer houdt ds. Biesheuvel een aantal preken met als thema de 
woorden uit het lied “Zing-vecht-huil-bid-lach-werk en bewonder” 
van Ramses Shaffy. Op 14 augustus is het thema “Bewonder”.  
Piet Boon is de organist, Ed de Jong is koster. Sharon Kastelein 
is bij de oppas. Er is geen kindernevendienst.  
 

Collecten : 
De collecten zijn bestemd voor: 
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 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. 
 
De koffie wordt verzorgd door Alfons en Cocky Kramer. 
Volgende week 21 augustus wordt de koffie verzorgd door Willy Zintel en Rita van Dorp. 
 

Volgende week: zondag 21 augustus, gaat ds. Johan Langelaar uit Reeuwijk voor in de dienst. 
Leon van Veen bespeelt het orgel, Ed de Jong is koster en Mariska en Guido Nieuwenhuijse zijn 

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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bij de oppas. Er is geen kindernevendienst. De collecten zijn bestemd voor ZoBeRo (ZoBeRo 
staat voor Zoetermeer Benthuizen Roemenië!), en voor de kerk. 
 

Mededelingen uit de PKN Koudekerk aan den Rijn en Hazerswoude-Rijndijk: 
Als afsluiting van de gezamenlijke dienst op 14 augustus a.s. met de PKN Koudekerk, is de laatste 
summerdate, de afsluiting van de reeks, op maandagavond 15 augustus. Het thema, zowel van de dienst 
van zondag als van de summerdate van maandag, is 'Bewonder'.   
 
We ontmoeten elkaar bij de Fam. Van Dorp samen met de PKN Koudekerk. 
Er is een kort programma waarin we elkaar kunnen laten zien wat wij bewonderen en wat ons verwondert  
met behulp van bijvoorbeeld een foto of plaatje op de mobiele telefoon. Daarna is er koffie en thee. 
Er is een mogelijkheid om gezamenlijk, via een ommetje door de polder, op de fiets naar de locatie te gaan.  
Verzamelen om 19.15 uur bij de Korenaar. 
Graag vooraf opgeven in de kerk waar een intekenlijst ligt of per e-mail naar: 
Miekedenhaan@ziggo.nl of trudydenhaan@gmail.com 
 

De bloemen 
De bloemen gaan, met een hartelijke groet van ons allen, naar mevrouw B. Matze-de Peinder. Ze worden 
gebracht door Eline Wessels. 

 
Beste gemeenteleden, 
In de vakantietijd is er geen kindernevendienst. Daarom hebben we nu een tafel met boekjes en 
kleurplaten in de grote zaal. De kinderen kunnen daar tijdens de preek gebruik van maken. 

 
Tuinfeest 
Beste Lezers, 
Namens de kerkenraad wil ik iederéén 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 uiterlijk 14 
augustus a.s. 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. Op 17 augustus is de laatste zangavond van deze zomer. 
 
17 augustus De Hoeksteen Benthuizen,     Dr. A. Schweitzerlaan 2 
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