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Welkom aan tafel! 

 
Matteüs 22:1-14 
  
Er zijn van die maaltijden die je leven 
kunnen veranderen. Niet alleen door de 
smaaksensaties die een goede maaltijd 
opleveren, ook door wat er aan tafel 
gebeurt...in en met het gezelschap waar 
je mee aan het tafelen bent.  
 
Misschien ken je de film “Babette’s feast” 
waar net als in de gelijkenis van Mattheus 
zichtbaar wordt, hoe een maaltijd 
mensen van binnen en van buiten 
veranderen kan.  
 
Het verhaal speelt zich af in een klein en geïsoleerd Deens dorpje. Daar wonen Martina en Phillipa, twee 
prachtige dochters van een strenge lutherse predikant die elk aards genot afkeurt. Zij hechten aan een sobere 
levensstijl. In een stormachtige nacht arriveert in het huis van de zussen, vader is inmiddels overleden, 
Babette, een Franse vluchtelinge. Haar komst betekent een grote verandering. Niet alleen in het leven van 
de zussen maar in de hele gemeenschap. Op een gegeven moment wil Babette een Frans liefdesmaal 
organiseren. Ter ere van de sterfdag van de geliefde predikant. ‘Maar wij doen dat niet, genieten van eten, 
zo is de eerste reactie van de zussen. Ergens voelen ze wel aan, dat het ook wel eens fijn zou kunnen zijn. 
Samen aan tafel. Verhalen delen. Elkaar ontmoeten. Bovendien zijn ze erg gesteld geraakt op Babette en 
gunnen het haar ook iets te doen voor de gemeenschap. Ze geven toestemming. 
 
Eenmaal aan tafel aarzelen ze. Past dit wel? Mogen wij dit wel? Wat zou hij...onze vader/ dominee ervan 
gezegd hebben? En die andere vader, God in de hemel? Ze spreken af: we eten wel...maar proeven doen we 
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niet. Onze tong is bevroren. Het kost moeite dat vol te houden...Niet alleen de smaakpapillen, maar 
langzaamaan gaan ook de harten van de mensen open, en steeds meer staan ze het elkaar en zichzelf toe 
het leven binnen te laten komen, ze gaan met elkaar vieren.  
 
Bij dit feestmaal kwamen niet zoals in onze gelijkenis andere gasten, maar werden dezelfde gasten van 
binnenuit veranderd. En zo is dit verhaal verbonden met de gelijkenis. Want in beide gaat het om de vraag, 
ga je in op de uitnodiging voor het feest of sla je deze af? En wat doet dit dan met je, als je deelneemt aan 
het feestmaal?  
 
Het is natuurlijk een vreemd verhaal...alles stond klaar en ineens hadden de gasten allemaal iets anders te 
doen. Hoe konden ze die uitnodiging nou afslaan?                              
Nico ter Linden vroeg het eens aan de kinderen in de klas van een dorpsschooltje waar hij Bijbelles gaf. Een 
jochie stak zijn vinger op: ik denk dat ze bang waren dat ze hem moesten terugvragen...zei hij. Dat moet het 
zijn, ze waren natuurlijk bang om hem terug te moeten vragen...en dat hij dan een kijkje zou komen nemen 
in hun keuken...diepzinnig opgemerkt van dat jongetje! Als je komt, meedoet, mee-eet, kon je wel eens van 
binnen een beetje gaan veranderen...het zou wel eens kunnen gebeuren, dat niet alleen je smaakpapillen 
zich openen...maar dat je ook van binnen een beetje geraakt wordt, in je hart.  
 
Ik las dit verhaal eens met een groepje mensen en we bleven haken bij dat feest als metafoor voor ons leven 
met God. Zo heb ik dat nog niet eerder gezien zei iemand, leven met de Eeuwige, dat heeft te maken met 
niet zomaar een feest, met een bruiloftsfeest! Dat is het mooiste feest, het feest der feesten, waar liefde en 
trouw gevierd worden. Die uitnodiging ligt er dus, een uitnodiging om te leven in een liefdevolle verbinding, 
met God, de ander, jezelf. In die driehoek waar alle punten onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Een 
zegen is het als je dat ervaren mag. Als er mensen zijn die laten merken dat je welkom bent. Dat je er mag 
zijn. Een plek hebt in de gemeenschap van mensen om je heen. Dat je het waard bent om te leven.  
 
Zo’n oefenplaats wil de kerk zijn: een gastvrij huis, of je nu alleen komt of samen, vrolijk, van zorgen vrij of 
belast en bedroefd. Je bent deel van de gemeenschap.  
Dat mag ook ervaren worden in alle Korenaargroepen! We hopen dat in dit nieuwe kerkelijk seizoen iedereen 
een plek heeft in zo’n groep. Op het moment van schrijven zijn er 3 begonnen en staan er verschillende in de 
startblokken. 
 
Tijdens de zondagse erediensten maar ook tijdens andere ontmoetingen zoals in een Korenaargroep zijn we 
niet alleen bij elkaar te gast maar ook bij God. 
Bij God te gast...Mooi beeld is dat! Dat is iets heel anders dan je leven nemen of maken, iets anders dan alles 
eruit halen. Een geschenk is het, u, jou, mij gegeven.  
 
Wat doen wij met dat geschenk? Hoe gaan wij met die uitnodiging om? Hoe ziet dat eruit, wij bij God te gast? 
We hebben allemaal op z’n tijd zo onze verontschuldigingen om even niet mee te doen...ons werk vraagt 
veel van ons, de situatie thuis, je bent te druk...of ...ergens aarzelen we, durven we niet, denken dat we niet 
goed genoeg zijn om mee te doen...en onzeker vragen we ons af, ik ben het niet waard...wie mist mij nou?  
 
Ik zou dat feestkleed wel wat meer willen aantrekken zei iemand, ik verlang ernaar, wat dichter bij te 
komen...wat meer in die verbinding te leven ... met God, de ander en mezelf. Wat meer in dat driehoekje te 
leven. Wat daarbij helpt? Nou in elk geval iemand die het zoals die gastheer volhoudt jou te vragen! Waar 
wij al lang zouden denken, graag of niet, blijft hij maar mensen uitnodigen. Kom nou toch... 
 
Schuif maar aan, op startzondag op de boerderij van Van Dorp, tijdens alle andere erediensten, op de 
dinsdagmorgenkoffie, bij de catechesegroepen ‘’eten en praten’’, bij de Ras, bij het klussen, het 
schoonmaken, in de kerkenraad, bij de oppas, het beamerteam, een korenaargroep of….?  
 
Van harte welkom! 
Ds Carla Melgers 
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Startzondag 
 
Zondag 11 september, 10.00 uur 
Gezamenlijke viering Startzondag samen met de protestantse 
gemeente te Koudekerk/Hazerswoude-Rijndijk 
Op de boerderij van Van Dorp  
Thema ‘’aanschuiven’’ 
 
Op zondag 11 september vieren we onze startzondag. Dat doen we 
dit jaar in de open lucht en samen met de PG Koudekerk-
Hazerswoude Rijndijk. We ontmoeten elkaar op het terrein van de boerderij van Van Dorp, Galgweg 2. Bij 
slecht weer wijken we uit naar de Korenaar. 
 
Het programma: 
• Om 10.00 uur begint de feestelijke startdienst met thema: “Aanschuiven” (hiermee haken we aan bij het 

jaarthema van de PKN ‘’Aan tafel!”). De samenzang wordt begeleid door muziekvereniging Kunst na 
Arbeid uit Koudekerk. De voorgangers zijn pastor Laurien Hoogerwerf, dominee Willem Biesheuvel en 
dominee Carla Melgers. Er is oppas voor de kleintjes. De kinderen worden tijdens de dienst aan de slag 
gezet met een leuke opdracht. 

• Circa 11.15 uur: napraten tijdens thee, koffie en limonade. 
• 11.45 uur: AANSCHUIVEN-puzzel. U/jij wordt aan het puzzelen gezet. Maar om achter alle antwoorden 

te komen zal even moeten worden aangeschoven bij iemand anders… 
• Circa 12.30 uur: Amerikaanse lunch. Neem allemaal iets te eten mee, maar niet meer dan u zelf zou 

opeten. We zetten alles op tafel en delen met elkaar. Drinken hoeft u niet mee te nemen: daarvoor wordt 
gezorgd. 

 
We hopen op een mooie startzondag! 
 
 

Jaarthema 2022-2023 ‘Aan tafel!’  
 
Van de Maaltijd van de Heer naar de tafel van verbinding 
 
Aan tafel! Dat is het jaarthema 2022-2023 van de Protestantse Kerk. Elk jaar introduceert de Protestantse 
Kerk een jaarthema voor het nieuwe kerkelijke seizoen. De startzondag is ook voor onze gemeente het eerste 
moment om met dit thema aan de slag te gaan.  
 
Met zo’n thema hebben we een manier - en meteen ook een focus - om ons inhoudelijk te verdiepen. We 
kunnen hier gemeentebreed maar ook in kleinere groepen (zoals de Korenaargroepen) mee aan de slag. 
Door in het hele land met een jaarthema te werken, creëer je eenheid, verbinding, aldus scriba Rene de 
Reuver. Samen zijn we de Protestantse Kerk.  
 
In de Bijbel - maar ook in de kerk - wordt vaak samen gegeten. Gasten worden ruimhartig genodigd, want 
samen eten schept verbondenheid. Het voedt niet alleen het lichaam, maar ook de ziel. Want terwijl je met 
elkaar in gesprek bent, ga je elkaar met andere oren horen en met andere ogen zien. 
 
De belangrijkste maaltijd in de Bijbel is de Maaltijd van de Heer. Wie aan de avondmaalstafel deelneemt, 
gaat aan tafel bij Jezus Christus. Telkens wanneer wij als gemeente de Maaltijd vieren, gedenken wij Jezus’ 
leven en dood door brood en wijn te ontvangen als zijn lichaam en bloed. Het maakt je tot een ander mens.  
Aan tafel mogen we het levende Woord ontmoeten. Wie aandachtig naar Hem luistert zal ruimschoots te 
eten hebben en genieten van een overvloedig maal. Wie zijn oor bij Hem te luister legt, ontvangt leven in al 
zijn volheid. (Jes. 55/Joh. 10). De Bijbel speelt hierbij een centrale rol. 
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Bij Christus aan tafel is overvloed. De genade die je daar ontvangt, is genoeg om van te leven en om uit te 
delen. Vanaf die tafel, waaraan we namens Christus ook anderen nodigen, bewegen we de wereld in om 
genade handen en voeten te geven. 
  
Illustratie bij jaarthema:  
 
Uitleg bij illustratie: 
• Handen: vurig, zegenend, aanbiddend 
• Roze vlakken: geopende bijbel, tegelijk tafel 
• Witte lijnen: gebroken brood 
• De cirkels in de witte lijnen van het brood vormen de 

stigmata in de handen. 
• Restvorm met paarse ovaal: de beker wijn verbindt 

het linker- en rechterdeel van het beeld. Verwijzing 
naar het bloed van Jezus wat de relatie tussen God 
en mens herstelde. 

• Het beeld is bijna symmetrisch wat verstilling en eerbied weergeeft. 
 
 

Resultaten enquête “De toekomst van de Korenaar” 
 
De kerkenraad was en is benieuwd naar de ideeën die er leven onder gemeenteleden over de toekomst van 
de Korenaar. Dit is de reden voor het opstellen van een korte enquête. Deze enquête was onderdeel van de 
Pinksterdienst op 5 juni. Tevens is de enquête opgestuurd naar alle leden van de kerk, met begeleidende 
brief. Hierbij vindt u een korte terugkoppeling van de resultaten van de enquête. 
 
Er zijn in totaal 57 enquêtes ingevuld terug ontvangen, direct uit de Pinksterdienst of later opgestuurd. 
81% van de enquêtes komt van personen in de leeftijdscategorie 60 jaar of ouder. 
19% komt van personen in de leeftijd onder de 60 jaar. 
15 personen hebben aangegeven dat ze bepaalde concrete hulp willen bieden. 
Er zijn 27 reacties die spreken over samenwerking met andere gemeentes. 
En er zijn 11 reacties die voorstellen bevatten voor het gebouw. 
 
De kerkenraad is erg blij met de ingevulde formulieren, en met de ideeën en voorstellen die genoemd worden 
door de diverse gemeenteleden.  
De kerkenraad is verheugd met de 15 personen die zelf een actieve bijdrage willen leveren in bestaande of 
nieuwe activiteiten van de Korenaar. Dit betreft vooral de praktische en wat kleinere taken. 
De kerkenraad is teleurgesteld in het geringe aantal reacties van de leden onder de 60 jaar. 
Helaas zijn er weinig toezeggingen voor beleidsmatige input en meedenken over de toekomst van de 
Korenaar en heeft niemand zich aangemeld voor een functie in de kerkenraad. 
 
Nogmaals wil ik hierbij benadrukken dat de kerkenraad erg blij is met de input uit de gemeente. 
In de komende maanden blijft de kerkenraad zich buigen over de toekomst van onze gemeente de Korenaar, 
en hierbij zullen de reacties uit de enquêtes een belangrijke rol spelen. 
 
Namens de kerkenraad, 
Met vriendelijke groet, 
Christiaan Knibbe 
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Kerkdienstenrooster 
 
4 september 2022 09.30 uur o.l.v. ds. M. Burema uit Alphen aan den Rijn  
Organist: Peter Burger 
Koster: Aad van Zanten 
Collecten:  
1e inzameling van uw gaven is voor het Angelman syndroom 
2e inzameling van uw gaven is voor het onderhoudsfonds 
 
11 september 2022 09.30 uur STARTZONDAG o.l.v. ds. C.C.A. Melgers, ds. W. Biesheuvel en  
mevr. L. Hoogerwerf. 
Bij goed weer bij de boerderij van de familie van Dorp, Galgweg 2 in Hazerswoude Dorp, bij minder goed 
weer in de Korenaar 
Organist: Jos Qualm 
Koster: Alfred Hoogendoorn 
Collecten: 
1e inzameling van uw gaven is voor PKN Jeugdwerk 
2e inzameling van uw gaven is voor de kerk 
 
18 september 2022 09.30 uur, o.l.v. mw. A. Vermeij uit Boskoop  
Organist: Leon van Veen 
Koster: Ed de Jong 
Collecten: 
1e inzameling van uw gaven is voor Diaconaal centrum “de Bakkerij” in Leiden 
2e inzameling van uw gaven is voor het onderhoudsfonds 
 
25 september 2022 09.30 uur o.l.v. ds. W.J. Zaagsma uit Hillegom 
Organist: Jos Qualm 
Koster: Hilbrand Zintel 
Collecten: 
1e inzameling van uw gaven is voor PKN Vredesweek, Collecte voor vredeswerk van Colombiaanse vrouwen 
2e inzameling van uw gaven is voor de kerk 
 
 

Collectedoelen – nader toegelicht 
 

4 september 
1e inzameling van uw gaven is voor het Angelman syndroom 
Deze stichting stelt zich tot taak om informatie te verschaffen over dit 
syndroom aan ouders, artsen en andere hulpverleners. Tevens is het 
bevorderen van ouder-oudercontacten een belangrijk doel, evenals het 
bevorderen van (medisch) onderzoek. 
 
2e inzameling van uw gaven is voor het onderhoudsfonds 
Een kerkgemeente moet onderhouden worden, dat geldt zeker voor de gebouwen.  Helpt u mee? 
 
11 september 
1e inzameling van uw gaven is voor PKN jeugdwerk 
De kerk een thuis voor jongeren 
Kinderen en jongeren hebben een plek in de kerk! Onderzoek en ervaring laten zien dat kerken die dit serieus 
nemen, aantrekkingskracht hebben op jongeren en jonge gezinnen. Of dit nu in een traditionele of in een 
vernieuwende omgeving is. Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, ontwikkelt 
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materialen waarmee jeugdwerkers en andere vrijwilligers de kerk tot een plek kunnen maken waar jongeren 
zich gezien, geliefd en veilig voelen. En waar hun aanwezigheid en talenten impact hebben. 
Steun het jeugdwerk van de Protestantse Kerk. Geef in de collecte of maak uw bijdrage over op NL52 ABNA 
0414 141 415 t.n.v. Jeugdwerk Protestantse Kerk o.v.v. collecte Jong Protestant September. 
 
2e 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. 
 
18 september 
1e inzameling van uw gaven is voor Diaconaal centrum “de Bakkerij”, Leiden 
Diaconaal Centrum De Bakkerij is een modern kerkelijk centrum voor hulp en dienstverlening. De Diaconie 
Protestantse gemeente Leiden en de RK Diaconie Leiden geven vanuit de kerken hulp aan ieder die dat nodig 
heeft, dichtbij en ver weg, voor korte of langere duur. Folly Hemrica is speciaal bedoeld voor dak- en 
thuislozen in Leiden. Zij is op straat te vinden bij de hangplekken van dak- en thuislozen en vraagt oprecht 
“Hoe gaat het met je?” Zij verzorgt kerkdiensten met iets te eten en te drinken na afloop. Maar verzorgt ook 
uitvaartdiensten als een passend afscheid voor mensen uit de doelgroep. 
 
2e inzameling van uw gaven is voor het onderhoudsfonds 
Een kerkgemeente moet onderhouden worden, dat geldt zeker voor de gebouwen.  Helpt u mee? 
 
25 september 
1e inzameling van uw gaven is voor PKN vredesweek  
Collecte voor vredeswerk van Colombiaanse vrouwen 
In Colombia leed men 50 jaar lang onder een burgeroorlog met 220.000 doden, 5 miljoen ontheemden en 
15 miljoen armen tot gevolg. Ruim honderd vrouwen van verschillende kerkelijke achtergronden willen zich 
samen inzetten voor blijvende vrede in hun land, maar ook in hun huis. Vrouwen en kinderen hebben 
namelijk nog vaak te lijden onder huiselijk geweld. Ze volgen samen bijbelcursussen en worden vaak diep 
geraakt door herkenbare bijbelverhalen waarin geweld voorkomt. Hoe ga je daarna verder? Wat zegt de 
Bijbel over vrede en verzoening? Hoe pas je dat toe in je eigen huis en woonplaats? Ze verspreiden hun kennis 
in hun eigen omgeving. Dat geeft vrouwen moed en kracht om diepgeworteld geweld tegen te gaan.  
Wij bevelen uw bijdrage voor deze collecte van harte aan. Samen zijn we de kerk in actie: in Nederland en in 
Colombia.  
 
2e 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. 
 
Alle inzamelingen, van harte bij u aanbevolen. Wilt u het werk van de diaconie blijven steunen? Dat kan. 
Een gift kunt u overmaken op: ING rek.nr. NL12 INGB 0000397019 t.n.v. Diaconie. Onder vermelding van: Gift 
diaconie of het gewenste projectdoel. 
 
Uw diaconie, Omzien naar elkaar! 
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Collecteverantwoording juni en juli 2022 
 
Kerk: 19/06 € 192,90 
 03/07 € 186,04 
 31/07 € 183,42 
 
Onderhoudsfonds: 05/06 € 204,25 
 26/06 € 187,25 
 10/07 € 168,82 
 24/07 € 165,72 
  
Diaconie: 12/06 € 194,05 
 19/06 € 205,25 
 10/07 € 182,82 
 24/07 € 170,22 
 31/07 € 183,42 
 
Kerk in Actie/PKN 
Pinsterzendingsweek: 05/06 € 213,25 
 
Plaatselijk missionair werk: 12/06 € 197,05 
 
Interk.com.doven &slechth.: 26/06 € 192,00 
 
Werelddiaconaat: 03/07 € 191,02 
 
Heilig Avondmaal 03/07 € 413,22 
Chr. Noodhulpcluster 
Oekraïne  
 
 

Inleveren collectebonnen 
 
De kerkenraad en het college van kerkrentmeesters hebben besloten te stoppen met het gebruik van 
collectebonnen en volledig over te gaan op het alternatief collecteren (overboeken van een bijdrage per 
maand).  Hier wordt al door veel gemeenteleden gebruik van gemaakt.  
 
Wat te doen met de collectebonnen die u nog in uw bezit heeft?  
Als u de kerkdiensten bezoekt kunt u de collectebonnen die nog in uw bezit zijn gewoon uitgeven na de 
diensten. Er staan hiervoor mandjes bij de uitgang van de kerkzaal. 
Omdat er gemeenteleden zijn die door Corona niet of nog niet de diensten willen bezoeken is het ook 
mogelijk om de waarde van de collectebonnen die nog in uw bezit zijn in te leveren bij de boekhouder. U 
krijgt dan de waarde hiervan teruggestort op uw bankrekening. Mocht u voor deze methode kiezen, dan 
vragen wij u het volgende: 

• Doe de collectebonnen in een gesloten envelop met een briefje voorzien van uw naam en 
bankrekeningnummer (IBAN-nummer).  

• Geef op het briefje ook aan wat de waarde van de collectebonnen is die u inlevert. Deze waarde 
wordt dan teruggestort op uw bankrekening.  

• U kunt de envelop met de collectebonnen in de brievenbus doen van de boekhouder: Trudy den 
Haan, Voorweg 19. 
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Kort verslag Kerkenraadsvergadering van maandag 11 juli 2022 
 
Aanwezig: Marianne Bol, Rita van Dorp, Trudy den Haan, Agnes 
Huisman, Christiaan Knibbe, ds. Carla Melgers, Heleen Polderman, 
Meinte Vierstra, Martien van Zanten, Marian Zintel,  
Afwezig: Annette van den Bosch, Mieke den Haan, Jaap Kraaij, Anneke 
de Jong  
 
1. Welkom voorzitter, opening 
Christiaan steekt de kaars aan. Een speciaal welkom voor Martien van Zanten 
die  i.p.v. Mieke den Haan aanwezig is namens de missionaire commissie. 
Agnes opent met een gebed uit het boekje “U die voor mij uitgaat”. 
 
2. Bezinning 
Carla spreekt over het begrip kwetsbaarheid. In de Japanse kunst Kintsugi wordt gebroken servies hersteld 
met lijm waarin goud verwerkt is. Uiteindelijk maken barsten dan een voorwerp mooier en niet lelijker en 
gebrokenheid wordt zichtbaar.  
Kwetsbaarheid delen met elkaar, hiervoor leest ze 2 Cor 12 verzen 9 en 10 
Kunnen we kwetsbaar zijn? We delen voorbeelden m.b.t. kwetsbaarheid.  
 
3. Notulen vergadering 9 mei 
Rita vraagt n.a.v. punt 3 of er duidelijkheid is na het gesprek kandidaat die taken van Dick Zaal kan 
overnemen? Ja, Eline Wessels draait mee met Dick en gaat kijken wat ze kan doen en dan kan ze gefaseerd 
taken gaan overnemen. 
De actiepunten worden doorgenomen en bijgewerkt. 
 
4. Uit de commissies:  
4.1 Missionaire Commissie (Martien van Zanten) 
• Voor de jaarmarkt is het plan van vorig jaar gebruikt. Er zijn mensen gezocht en gevonden die de kraam 

bemensen. De jaarmarkt vindt plaats in het laatste weekend van augustus. 
• Na de zomer wordt een plan gemaakt voor de samenvoeging van de diaconie en de missionaire 

commissie. Beide commissies staan er positief tegenover. Er is dan 1 voorzitter, 1 secretaris en 1 
penningmeester nodig.   

• Er is minder geld binnen gehaald in de afgelopen jaren, dit is al besproken bij de jaarstukken. De dingen 
die belangrijk zijn kunnen nog steeds gedaan worden. Het goede doel Burkina Fasso krijgt nog 1 jaar de 
toezegging en daarna wordt een ander goed doel gezocht.  

 
4.2 Diaconie (Meinte Vierstra) 
De actie vakantietas is gestart; door Tom-in-de-buurt zijn 15 kinderen aangewezen die in aanmerking 
komen voor een tasje. 
Eline stopt als diaken en gaat naar de groep kerkrentmeesters. Na de zomer zijn er dus nog 2 diakenen 
‘over’. Marian Zintel stopt ook als diaken, maar wordt diaken met bijzondere opdracht en als er avondmaal 
in de Driehof is wil zij dat wel doen. Ze blijft ook de bloemen doen, daar hoeft ze geen ambtsdrager voor te 
zijn. 
 
4.3 College van Kerkrentmeesters (Trudy den Haan) 
- Het herstel van de kerktoren is klaar.  
 
4.4 Liturgiecommissie (Heleen Polderman) 
Mieke en Trudy hebben zich aangemeld om te helpen voorbereiden van de gezamenlijke dienst van 14 
augustus. Het thema is “Bewonder” uit het lied van Ramses Shaffy. In Koudekerk wordt de hele zomer 
aandacht besteed aan de thema’s uit dit lied. Op de maandag erna is bij de boerderij van Van Dorp een 
themamoment van ± een half uur over ditzelfde onderwerp. 
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4.5 Pastoraat (wijkouderlingen) 
Pastorale zaken worden gedeeld en besproken. 
 
4.6 Groep Nieuwe Wegen (Annette/Rita/Agnes) 
De verslagen van de laatste 4 vergaderingen zijn meegezonden.  
In het verslag van 3 mei staat dat er nog Christelijke boeken in de minibieb moeten komen. Dit moet zijn: 
boeken met een licht christelijke insteek 
Er hebben twee avonden van korenaar groepen plaatsgevonden 
• Midden Inn waar 15 mensen aanwezig waren. Deze groep heet nu Korenaar Inn. Er is gebrainstormd 

over vormen en ideeën. Eline Wessels gaat meedenken in welke vorm de groep gaat krijgen. 
• Vorige week is de groep Hazerswoude Rijndijk bij Joke en Gerard Wolvers samengekomen. Daar waren 

7 mensen aanwezig. Het was een prettige en ontspannen bijeenkomst. Er is een nieuwe datum 
afgesproken in september. 

Voor de groep jonge ouders waren niet veel aanmeldingen, maar alles is beter dan niets!! Gewoon 
beginnen. 
Vorige week is de Groep Nieuwe Wegen nog bij elkaar geweest en daar zijn nog 5 groepen bedacht. 
Contactpersonen hiervoor worden gezocht en benaderd. Er is gesproken over het nieuwe jaarthema van de 
kerk “Aan tafel” Dit kan ook worden aangeboden aan de groepen als mogelijk thema. Dit wordt dan de 
rode draad door de gemeente en ook voor de startzondag. Carla stelt voor op de startzondag het Heilig 
Avondmaal te vieren. Dit wordt akkoord bevonden en wordt verder uitgewerkt  
 
5. Een paar korte punten:  
5.1  Preeklezen of dienst bekijken: Na de ervaring van een aantal weken geleden heeft het de voorkeur  
 om een dienst te bekijken in het geval een predikant plotseling niet aanwezig kan zijn of er geen 
 predikant beschikbaar wordt gevonden. Het preeklezen komt hiermee te vervallen. 
5.2 Handen schudden na de dienst: gezien de ontwikkelingen is het niet meer aan te raden na de dienst  
 iedereen de hand te schudden.  
5.3  Kindernevendienst: Christiaan licht de brief van de kindernevendienst toe. We zijn als kerkenraad 
 van harte bereid om meer aandacht aan kinderen te besteden in de dienst. Maar we verwachten  
 de actie van de kindernevendienstleiding en de ouders, want er moeten dan wel kinderen zijn. 
5.4  Tuinfeest De Korenaar / Vrijwilligers bedanken : Meinte licht toe dat, nu het weer/nog kan, het  
 belangrijk is om alle vrijwilligers weer eens te bedanken. Om te zorgen dat niemand wordt  
 overgeslagen wordt de hele gemeente uitgenodigd voor een tuinfeest op 20 augustus vanaf 16.00  
 uur! Meinte neemt de coördinatie op zich om vrijwilligers te zoeken voor de organisatie.   

 
6. Pastorale zorg  
6.1 Verdeling pastorale zorg tussen Carla en mw. Vermeij  

Christiaan heeft contact gehad met mevrouw Vermeij. Ze is bereid gevonden ook de komende 
periode nog dingen voor de Korenaar te doen, zoals uitvaarten  
Carla en mw. Vermeij zullen in gezamenlijk overleg de te bezoeken gemeenteleden verdelen, met 
name omdat Carla nog niet 100% aan het werk is (Carla werkt momenteel 75% van haar aanstelling 
van 80%). Per situatie wordt bekeken welke oplossing het beste is.  
Communicatie naar de gemeente zal in overleg met Carla en Christiaan gaan. 

6.2 Attentie eindexamenkandidaten – is via Gé Hoogendoorn geregeld! 
6.3 Communicatie wijkmedewerkers – geen mededelingen 
6.4 Nieuwe bewoners in de wijk – geen mededelingen 
6.5 Pastoraal overleg 
Er is een aantal pastorale zaken waar het nog wringt, er is bv. Geen pastoraal overleg meer, want er zijn te 
weinig ouderlingen, nieuwe gemeenteleden worden niet gemeld. Voorgesteld wordt om een ad hoc 
pastoraal overleg te plannen met Rita, Annette, Marianne, Carla en Christiaan. 
 
7. Enquête: uitkomsten en hoe nu verder?  
De antwoorden zijn niet allemaal uitgewerkt maar er is een indicatie gemaakt en er is ruwweg een 
verdeling per leeftijdsgroep gemaakt.  
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Helaas heeft de groep waarvoor we het hebben gedaan weinig gereageerd. 
Nu twee onderdelen te bespreken: 

1. Wat zijn de conclusies nu?  
2. Wat gaan we met de resultaten doen? (voor een volgende vergadering) 

Een aantal opmerkingen: 
- De groep waarvoor we het doen reageert niet, dus waar doe je het voor? Mensen onder de 60 jaar 

worden niet/nauwelijks bereikt. 
- De groep mensen die het moet gaan doen, wordt steeds kleiner 
- Loslaten dat er meer mensen moeten komen.  
- Boosheid, frustratie, teleurstelling dat er geen nieuwe mensen komen. Je kunt bijna geen nee meer 

zeggen als je iets gevraagd wordt. 
- Er is sprake van veel consumptief gedrag. Wat doen je zelf aan verbinding?! Wat laat je als oudere aan 

jongeren zien als je “vlucht” bij bv. een speeddate doet met jongeren. De opmerking “Bel me maar als 
ik iets moet doen” is niet een actieve reactie, maar reactief. Dan verwacht je dus de actie van een 
ander. 

- Er is een aantal mensen die hebben aangegeven een taak te willen doen, bv het bezoeken van nieuw 
ingekomenen wordt vervuld en dat is heel fijn! 

- Jezus is niet daar waar de kerk is, maar waar Jezus is is de kerk. Laten we zuinig zijn op wat er is. Ook 
buiten de eredienst, alle contacten en gesprekken in de naam van onze schepper is kerk. Dáár gebeurt 
het. 
 

8. Mededelingen voorzitter 
Op 2 oktober is de afscheidsdienst voor de aftredende ambtsdragers. 
 
9.  Rondvraag 
Er worden een aantal korte vragen gesteld en mededelingen gedaan. 
 
10.  Sluiting door Rita van Dorp 
 
 

Jarigen: 80+ 
 

8 september  
Mevr. H. van Soest – Hoogendoorn    81 jaar 
 
17 september 
Mevr. N. Bargeman – Brouwer    85 jaar 
 
28 september 
Mevr. H.K. van Aalst-van Veen    80 jaar  
 
3 oktober 
Mevr. H. Poot – Dijkxhoorn     84 jaar 
 
Maandelijks vermelden we de jarigen van 80 jaar en ouder. Stelt u geen prijs op vermelding van uw 
verjaardag, dan kunt u dit doorgeven aan het kerkelijk bureau (kerkelijkbureau@pghkorenaar.nl) of aan uw 
wijkouderling. 
 
Bron: Kerkelijk bureau 
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Kloosterbezoek 
 
Van 5 tot en met 7 augustus is 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 
 
 

Kerkelijke stand 
 

Verhuisd binnen onze gemeente: 
• Dhr. C.G.D. Wanders 
• Dhr. W.S. Windhorst 

  
Vertrokken naar andere gemeente: 

• Mevr. M.M. Koetje-van Leeuwen 
  
Verhuisd en vertrokken naar andere gemeente: 

• Dhr. F van den Bosch 
 
Bron: Kerkelijk bureau 
 
 

Lief en leed 
 
Voor berichten over lief en leed in onze gemeente kunt u contact opnemen met een kerkenraadslid of 
wijkmedewerker.  
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Altijd al in een koor willen zingen? Dat kan! 
 
Op zaterdag 17 december dit jaar, zal Da Capo als projectkoor een 
kerstconcert geven.  
Iedereen die een keer (of weer) in een koor wil zingen kan meedoen. 
Vanaf dinsdag 6 september gaan we repeteren met het Da Capo 
projectkoor voor dit unieke kerstconcert. We repeteren van 20.00 t/m 
22.00, uiteraard is er ook een pauze. 
 
Hoe kan je meedoen met dit concert? 
Kom op dinsdag 6 september naar de Open Poort Kerk op Parklaan 1B in Boskoop (Naast het station). 
Vind je het leuk dan kan je gelijk mee repeteren, maar als je eerst wil kijken en luisteren, dan is dat ook 
goed natuurlijk. 
Als je je hebt aangemeld om mee te zingen met het kerstconcert, dan krijg je de benodigde bladmuziek. 
I.v.m. de kosten van deze bladmuziek, wordt een bijdrage van € 20,00 gevraagd. 
Als je, na het kerstconcert, zin hebt om te blijven zingen bij Da Capo, dan kan je uiteraard lid worden. 
 
 

Gedicht 
 

Heer, 
 

weg uit de drukte van de week, 
de geluiden van de straat, 

de stemmen van onze geliefden, 
de meningen van de kranten, 

de plannen die we maken, 
kom ik bij U. 

Ik wil mijn handen vouwen 
en loslaten wat ik krampachtig vasthoud: 

planningen, agenda’s, controle. 
 

Nu wil ik even stil zijn bij U. 
mijn trotse ik even uit het middelpunt, 

want U bent belangrijk, 
U staat centraal, 

Schenk mij de stilte, 
schenk mij Uw rust, 

open mijn hart voor Uw grote liefde. 
Laat mij bij U rusten 

Zoals een kind bij zijn moeder rust. 
 

Amen 
 

(uit Help ons U te vinden) 
 

Dit heb ik mogen ervaren tijdens het bezoek in het klooster weekend van 5 augustus! 
Ons volgende bezoek van harte bij u/jullie aanbevolen. 

 
Hartelijke groet, 
Meinte Vierstra 
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Van de redactie 
 

Redactie:  Jan Pels, tel. 58 83 68 
Karin Jansen, tel. 06 – 55 86 56 20 
Cornèl Hassefras, tel. 58 73 13 

Druk:   Drukwerkteam PGH 
   
Vind ons leuk op facebook.com/PGH Korenaar 
 

Kopij voor het oktobernummer inleveren tot 22 september a.s. 
bij de redactie via e-mail: postkerkklanken@hotmail.com of kerkklanken@pghkorenaar.nl. 
 
 

Theologische Vorming Geïnteresseerden - Rotterdam 
 
Naast de 3-jarige basiscursus geeft Theologische Vorming Geïnteresseerden 
Rotterdam korte cursussen van enkele dagdelen. 
Voor het komende seizoen zullen dat zijn:  
• "Dichters en gedichten over God":  dr Jan de Bas op 6, 13 en 27 september 2022  
• "Spreken gaat voor denken": dr Otto Kroesen  op 4, 11 en 25 oktober 2022  
• "Heden en toekomst geduid in Daniël": drs Adri van der Wal op 8, 22 en 29 

november 2022  
• "Psalmen en Liturgie":  drs Adri van der Wal op 10, 24 en 31 januari 2023  
• "Dag Hammarskjöld": drs Hermie Hummel  op 7 en 14 februari 2023  
• "Rabbijnse Midrasj - Aartsvaders":  drs Elsebeth Schorer op 7, 14, 28 maart en 4 april 2023  
 
Locatie: Rotterdam, Alexanderkerk, Springerstraat 340 op dinsdagmorgen van 10.00 -12.30 uur.  
 Prijs 15 euro per dagdeel, voor de gehele cursus te voldoen.  
 
Het betreft een ruime en goed geventileerde zaal.  
 
Voor uitgebreide info en opgaveformulier: https://tvgrotterdam.nl. Voor telefonische informatie: Mw. M. 
Koole-Godeschalk tel. 0167-536671. Desgewenst kan info op papier toegezonden worden. 
 
 

Mantelzorgers kunnen het niet alleen, Aurelia helpt! 
 
Steeds meer mensen kiezen ervoor om de laatste levensfase thuis of in een andere 
vertrouwde omgeving door te brengen. Juist met het einde in zicht hebben 
stervende mensen behoefte aan dierbaren om zich heen. 
 
Aurelia is een plaatselijke kerkelijke vrijwilligersorganisatie, die ondersteuning 
biedt aan ernstig, terminaal zieke mensen in de thuissituatie. In een intakegesprek worden de situatie, 
wensen en mogelijkheden met de zieke en naaste doorgesproken. Er wordt bekeken op welke tijden de hulp 
van een vrijwilliger van Aurelia gewenst is. Dat kan één of meerdere dagdelen per week zijn, zowel overdag 
als in de avond. De cliënt en/of familie, kunnen bij ons ondersteunende zorg aanvragen. Daarnaast hebben 
wij ook contact met huisartsen en thuiszorg.  
 
Aan onze zorg zijn geen kosten verbonden. Wij zijn zeven dagen per week bereikbaar op tel. 06-51445726. 
Kijk voor meer informatie op onze website: www.vptzaurelia.nl 
 
Als sterven dichtbij is, kunnen wij er voor u zijn!  
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Bijbelleesrooster september 2022 
 

Dag en datum Bijbeltekst Onderwerp 
do 1 sep 1 Koningen 14:1-20 Niets is verborgen voor God 
vr 2 sep Lucas 14:1-11 Uitnodigen 
za 3 sep Lucas 14:12-24 Sorry-cultuur 
zo 4 sep Lucas 14:25-35 Kun jij Jezus volgen? 
ma 5 sep Psalm 143 Als alles duister is... 
di 6 sep 1 Koningen 14:21-31 Brons in plaats van goud 
wo 7 sep 1 Koningen 15:1-8 Niet als David 
do 8 sep 1 Koningen 15:9-24 Net als David 
vr 9 sep 1 Koningen 15:25–16:7 Geen waardige koningen 
za 10 sep 1 Koningen 16:8-22 Chaos  
zo 11 sep Lucas 15:1-10 Hoera, gevonden! 
ma 12 sep Lucas 15:11-32 De wachtende vader 
di 13 sep Psalm 142 Totale overgave 
wo 14 sep 1 Koningen 16:23-34 Dieptepunt 
do 15 sep 1 Koningen 17:1-16 Wonderlijke overvloed 
vr 16 sep 1 Koningen 17:17-24 Wonderlijk leven 
za 17 sep 1 Koningen 18:1-15 Rechtschapen hofmeester 
zo 18 sep 1 Koningen 18:16-29 Is hij soms op reis gegaan? 
ma 19 sep 1 Koningen 18:30-46 Vuurwerk op de Karmel 
di 20 sep 1 Koningen 19:1-9a Opgebrand  
wo 21 sep 1 Koningen 19:9b-21 Bron van rust 
do 22 sep Psalm 128 Voorspoed 
vr 23 sep Lucas 16:1-9 Creatief boekhouden? 
za 24 sep Lucas 16:10-18 Tot in de puntjes 
zo 25 sep Lucas 16:19-31 Waardoor laat jij je overtuigen? 
ma 26 sep Psalm 131 Stil 
di 27 sep 1 Koningen 20:1-12 Vrouwen en kinderen in de uitverkoop 
wo 28 sep 1 Koningen 20:13-22 Dronken overmoedigheid 
do 29 sep 1 Koningen 20:23-34 Berg- én vlaktegod 
vr 30 sep 1 Koningen 20:35-43 Eigen vonnis geveld 
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Gegevens Protestantse gemeente 
 
Predikant: ds. C.C.A. Melgers  tel. 0172-589164 e-mail: predikant@pghkorenaar.nl 
 
Kerkenraad:      e-mail: kerkenraaad@pghkorenaar.nl 
Preses: Christiaan Knibbe      
Scriba: Agnes Huisman     e-mail: scriba@pghkorenaar.nl 
 
Diaconie:      e-mail: diaconie@pghkorenaar.nl 
Voorzitter: Meinte Vierstra   
Secretaris: Marian Zintel-Zaal   
Penningm: Anneke de Jong - v.d. Willik  
 
Belangrijke rekeningnummers kerkgemeente 
ING-bank:  NL26INGB0000625978 t.n.v. boekhouder Protestantse Gemeente 
Rabobank:  NL46RABO0325907102 t.n.v. Protestantse Gemeente 
Diaconie:  NL12INGB0000397019 t.n.v. Penningmeester Diaconie Protestantse Gemeente 
Missionaire commissie: NL51RABO0325908370 t.n.v. Penningmeester Missionaire commissie Protestantse 
Gemeente 
 
Adres kerkgebouw De Korenaar 
Dorpsstraat 183, 2391 CB Hazerswoude-Dorp  
 
Kerkdiensten    
09.30 uur: vanaf de eerste zondag van april 
10.00 uur:        vanaf de eerste zondag van november 
 
Viering van het Heilig Avondmaal  
Zie het kerkdienstenrooster aan het begin van Kerkklanken 
 
Bediening Heilige Doop 
Wanneer u de doop verlangt voor uzelf of voor uw kind, dan kunt u contact opnemen met de predikant.  
 
Huwelijksbevestigingen: info via de Scriba 
 
Begrafenissen: info via de Scriba 
Coördinatie overige taken:  Erna Voets en Sandra v/d Haven  
Voor koffie/thee en broodjes: Marian Zintel  
 
 


