
 
Pagina 1 van 2 

 

 

Zondag 21 augustus 2022; 
 

Lied voor de dienst: 326:1,2 en 3 
Woord van welkom & mededelingen 
Stil gebed 
Psalm 82: 1 en 2 
Aanvangswoord en groet 
Psalm 82: 3  
Kyriegebeden, responsie: 301G  
Glorialied 906:1 
Gebed 
1

e
 lezing: Genesis 13: 1 t/m 11  

allen: Lied 806: 1 
2

e
 lezing: Genesis 15: 1 t/m 6  

allen: Lied 806: 2 en 3 
3

e
 lezing: Romeinen 15: 7 t/m 13 

allen: Lied 117d (3x) 
Verkondiging 
Muzikaal moment 
Lied 1005: 1, 2 en 3  
Dankgebed en voorbeden 
Stil gebed 
Afsluitend lied 139: 14  
Collecte       
Staande slotlied 801: 1m, 2v en 3m, 4v 
en 5 allen  
Zegen,  
Allen: Amen (3x) 
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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 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 bij de 
oppas. Vandaag wordt de koffie verzorgd door Willy Zintel en 
Rita van Dorp. 

Collecten: 
De eerste inzameling is voor ZoBeRo (staat voor Zoetermeer 
Benthuizen Roemenie!)  

De 2e inzameling is voor de kerk. 

Volgende week: zondag 28 augustus, gaat in de dienst 
voor ds. Carla Melgers. Het orgel wordt bespeeld door 
Herman Verbree en Hilbrand Zintel is de koster. De 
collecten zijn dan voor kerk en eigen diaconie. De koffie 

wordt verzorgd door Carla Kalisvaart en Grieta Zintel 
 

De bloemen 
De bloemen gaan, met een hartelijke groet van ons allen, naar Nanny en Leo Hassefras. 
Het gaat goed met Nanny. 
We wensen haar sterkte met het verdere herstel. Meinte gaat de bloemen brengen, en kan dan ook 
namens ons, de felicitaties overbrengen, want Nanny is zondag jarig. We wensen haar een fijne dag. 

 
Uit de gemeente: 

 Lieve broeders en zusters, 
Dank voor de bloemengroet op 14 augustus, heel mooi! 
Zondags ben ik online in jullie midden. Een groet van mij en een zegen van onze aller vader. 
Bea Matze 
 

 Bedankje 
Twee weken geleden mocht ik namens u allemaal een prachtige orchidee brengen bij mevrouw 
Janny Bos-Tazelaar. Zij was blij verrast dat er op deze manier aan haar gedacht wordt. We hebben 
onder het genot van een kopje koffie (met een heerlijk koekje) een heel fijn gesprek gehad. Zij 
vroeg mij om u allen hartelijk te bedanken! 
Anneke de Jong  
 

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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 Mevrouw Ida van Elburg-van Vliet Hazerswoude-Rijndijk is vorige week zaterdag plotseling in het 
ziekenhuis opgenomen met ernstige hartklachten. Het gaat gelukkig nu wat beter met haar. Ze 
heeft een pacemaker gekregen en is inmiddels weer thuis. Wij wensen haar van harte Gods 
liefdevolle nabijheid toe. 

 
 

Kloosterbezoek 
Van 5 tot en met 7 augustus zijn een aantal personen op bezoek geweest in het klooster Sint-Josephberg 
bij de zusters Clarissen. 
 

Onder leiding van Carla Melgers gingen Meinte 
Vierstra, Ellen de Gelder, Murielle van Diepen en 
Christiaan Knibbe mee naar het klooster. 
Tijdens deze dagen verzorgen de zusters de 
maaltijden voor de gasten en kunnen de gasten 
deelnemen aan de dagelijkse vieringen, verdeeld 
over de dag. Verder is het mogelijk om deel te 
nemen aan een christelijke meditatie en een 
Bijbelstudie. 
Er is geen verplichting, eenieder neemt deel aan de 
activiteiten waar hij of zij behoefte aan heeft. Er is 
voldoende tijd voor andere activiteiten zoals rusten, 
lezen en wandelen in de mooie omgeving van het 
klooster. 

Kenmerkend van het kloosterleven is de soberheid. Deze vind je terug in de aankleding van de ruimtes en 
de maaltijden. Onze ervaring leert dat soberheid en aandachtig leven een verrijking is. Het dagritme geeft 
structuur en rust en trekt je weg uit onze hectische samenleving. 
Alle deelnemers kijken terug op een fijne tijd, en overwegen zeker om nog eens terug te gaan naar dit of 
een ander klooster. 
Als u vragen hebt, of als u interesse hebt in een klooster weekend, neem dan gerust contact op met één 
van de deelnemers. 
Met vriendelijke groet, 
Christiaan Knibbe 
 

Informatiebijeenkomst Israëlreis 
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  

 
 
 


