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Zondag 28 augustus 2022; 
Lied voor de dienst: Dit is de dag  
Intochtslied: Psalm 62:1  
Aanvangswoord en groet 
Klein Gloria 
Kyriegebed 
Glorialied:Samen in de naam van 
Jezus  
Gebed 
Zingen: De zegen van God wens ik jou 
toe. 
Inleiding:Houd moed. Ik ben het, 
wees niet bang: 
Rend Collective:My Lighthouse  
1

e
 lezing: Mattheus 14: 22 t/m 34  

Zingen: Lied 917 door Marianne Bol en 
allen in wisselzang 
Verkondiging 
Over water: door Jeroen Zijlstra  
Dankgebed en voorbeden 
Zingen: Lied 1006:Onze Vader 
Slotlied: 939: 1 en 3 
Uitzending en 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 28 augustus,  gaat ds. Carla Melgers voor 

in de dienst. Herman Verbree bespeelt het orgel,  
Hilbrand Zintel is koster en Jady Hoogendoorn is bij de oppas.  
Er is geen kindernevendienst. 
De koffie wordt verzorgd door Carla Kalisvaart en Grieta Zintel.  
Lector: Trudy den Haan. 
 

De collecten 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  4 september, gaat ds. Meindert Burema uit Alphen aan den Rijn voor in de 

dienst. Peter Burger is de organist, Aad van Zanten is koster en Sabine Dijksterhuis is bij de oppas. Er is 
geen kindernevendienst. De collecten zijn bestemd voor het Angelmansyndroom en het onderhoudsfonds. 
De koffie wordt verzorgd door Gerrie de Wit en Rita de Gelder. 
 
Van de scriba (per ongeluk een week te laat): 
We kijken terug op een mooie dienst op 14 augustus samen met de protestantse gemeente van Koudekerk 
aan de Rijn en Hazerswoude-Rijndijk. Het was een inspirerende dienst met een prachtig uitgewerkt thema 
“Bewonder”, een van de woorden uit het bekende lied van Ramses Shaffy. Dank aan iedereen die een 

bijdrage heeft geleverd aan deze mooie dienst. En vergeet zondag uw lintje niet….! 😉 

 

De bloemen 
De bloemen gaan, met een hartelijke groet van ons allen, naar mevr. Janny Bos- Leenheer. 
Ze worden gebracht door Eline Wessels. 
  

 
 
 
 
 

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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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  
 

Gemeentereis 
Israël 

23 tot 30 maart 2023 
o.l.v. ds Carla Melgers 
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