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Zondag 2 oktober 2022; 3e 
van de herfst. Afscheid 

ambtsdragers 

Lied voor de dienst 672: 1, 2 en 3 
Stil gebed 
Intochtslied 601 
Bemoediging 
Groet 
Klein Gloria 
Woorden bij lied 601  
Schriftlezing Genesis 1: 1-5 (lector) 
Schriftlezing Openbaring 22: 5 
(lector) 
Kyriegebed lied 1010 
Woorden bij lied 1010  
Schriftlezing Johannes 20: 21 
(lector) 
Glorialied ‘’Samen in de naam van 
Jezus’ 
Woorden bij lied  ‘’Samen in de 
naam van Jezus’’ 
Schriftlezing 1 Korintiers 12: 4-6, 

13, 27 (lector) 
Woorden bij Schriftlezing 
Zondagsgebed 
Orgelspel lied 824  
Woorden bij lied 824 
Schriftlezing 1 Koningen 19: 12 
(lector) 
Vervolg woorden nav lied 824 
Orgelspel lied 824 (1 couplet) 
AFSCHEID AMBTSDRAGERS 
Lied 415: 1  
Aangepaste tekst: 
Herbevestiging Marian Zintel 
Samenzang lied 415: 2 
Afscheid Cok Rademaker als 
koster 
Schriftlezing Matteus 6: 26 (lector) 
Woorden bij Matteus 6: 26 
Samenzang ‘’ik stel mijn 
vertrouwen op de Heer mijn God’’ ( 
1 x allen, 2 x in canon) 
Een lied van Trinity: "Ik wens jou".  
Schriftlezing Micha 6: 8 (lector) 
Woorden bij ‘’ik wens jou’’ en Micha 
6: 8 
Dienst van de gebeden 
Inzameling van de gaven 
Woorden bij lied 978 
Slotlied 978 
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 2 oktober  
gaat ds. Carla Melgers voor in de dienst waarin we afscheid nemen 
van een aantal aftredende ambtsdragers: 
Heleen Polderman als ouderling-scriba 
Christiaan Knibbe als ouderling-voorzitter kerkenraad 
Janny Bos als diaken met een bijzondere opdracht (LUMC) 
Willem de Beus als ouderling 
Eline Verschoor als diaken 
Marian Zintel neemt afscheid als lid van de kerkenraad maar blijft 
diaken met bijzondere opdracht voor Heilig Avondmaal in Driehof. 
Ook zal zij dienst blijven doen in kerkdiensten en indien nodig 
andere taken op zich nemen. 
Afscheid wordt vandaag ook genomen van Cok Rademaker als 
koster.  
Piet Boon is organist, Aad van Zanten is de koster en Lily 
Hoogendoorn is bij de oppas. Er is geen kindernevendienst. Annie 
Hassefras is de lector. De koffie wordt verzorgd door Nanny 
Hassefras en Hans van der Lip. 
. 

De collecten zijn bestemd voor: 
1e inzameling van uw gaven is voor PKN, kerk & Israël 
Kerk en Israël verbonden door ontmoeting en dialoog. 
De relatie met het volk Israël is voor de Protestantse Kerk een 
essentieel onderdeel van de eigen identiteit. De kerk voelt zich 
onopgeefbaar verbonden met Israël vanwege Gods geschiedenis 
met dit volk en de joodse wortels van ons christelijk geloof. 
Kernwoord in de relatie is gesprek en ontmoeting. Daarop zijn alle 
activiteiten van Kerk en Israël gericht. 
Het magazine ‘Op weg’ laat mensen aan het woord die betekenis 
geven aan de joodse wortels voor geloven en kerk-zijn vandaag, en 
stimuleert aandacht voor de joodse achtergronden van de Bijbel en 
het geloofsgesprek in de gemeente. De handreiking ‘Onopgeefbaar 
Verbonden’ brengt mensen in plaatselijke gemeenten in gesprek 
over de onopgeefbare verbondenheid. Daarnaast zijn er de jaarlijkse 
ontmoetingsdagen Kerk en Israël en het internetproject ‘De 
Uitdaging’.  
  

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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Met uw bijdrage aan de collecte maakt u deze activiteiten, gericht op ontmoeting en gesprek en op leren 
van de dialoog tussen joden en christenen, mogelijk. Om ons geloof levend te houden.  
Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL 10 ABNA 0444 444 777, t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. 
Kerk en Israël.  
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?  
Hartelijk dank! 
2e  inzameling van uw gaven is voor het onderhoudsfonds 
Een kerkgemeente moet onderhouden worden, dat geldt zeker voor de gebouwen. Helpt u mee? 

 
Volgende week, zondag 9 oktober 

gaat ds. Ad Alblas uit Oegstgeest voor in de dienst.  
Het orgel wordt bespeeld door Jos Qualm, Alfred Hoogendoorn is de koster en Femke Langelaar is bij de 
oppas. De kindernevendienst wordt geleid door Lavinia Spruitenburg. Ellen de Gelder is de lector. 
De koffie wordt verzorgd door Arend en Anneke van Zanten. 
De collecten zijn bestemd voor Stichting Straatpastoraat, Leiden en de kerk. 
 
De bloemen gaan, met een hartelijke groet van ons allen, naar Glenny en Wim van Berkel. We wensen 
hen veel sterkte.  
Ze worden gebracht door Anneke de Jong. 
 
Bloemen wegbrengen 
Iedere zondag gaat er een prachtig bloemstuk naar iemand in de gemeente, of daar buiten. 
We vinden het leuk als de gemeente hierbij wat meer betrokken wordt. 
Daarom de vraag, zijn er mensen die het leuk vinden om af en toe de bloemen weg te brengen? 
Meestal is het een klein bezoekje, met een kopje koffie. 
Het is wel fijn als u in het bezit bent van een auto. 
Als u het leuk vindt, dan kunt u zich opgeven bij Marian Zintel, telefoon 06-25496511 
De diaconie 
 
Om 16.00 uur is er een korte (half uur) peuter- en kleuterdienst in de Korenaar. Zie onderstaande 
informatie. 

 
2 oktober Peuter- en kleuterdienst: Een baby voor Sara 
 

Kom jij ook? Komt u ook? 
Op 2 oktober a.s. is er een peuter- en kleuterdienst van 16.00 - 
16.30 uur in de Korenaar. 
Alle kinderen van 0 t/m 6 jaar zijn samen met hun ouders, 
broer(s), zus(sen), opa's en oma's, de buurvrouw en iedereen 
die zin heeft om mee te gaan, van harte welkom. We gaan het 
verhaal over 'Een baby voor Sara' horen en beleven, zingen 
liedjes, maken muziek en drinken en knutselen iets na de dienst. 
Kom jij ook? En neem je een muziekinstrument en kussen 
mee? Het lijkt ons leuk om jou/u jullie te zien! 

 
 

Uit de gemeente: 
Om niemand te vergeten zeg ik maar tegen allen die voor mij een grote steun geweest zijn op allerlei 
manieren, dank, veel dank, Klazien Dekker. 
 

Autovervoer 
Jaap Jansen kan voorlopig even niet de coördinatie van het autovervoer op zich nemen. Dit wordt tijdelijk 
waargenomen door Marian Zintel. Wilt u met de auto worden gehaald om de kerkdienst bij te wonen? Dan 
kunt u Marian bellen op: 06 – 25 49 65 11. 
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Vrijdagavond 7 oktober FILMAVOND in de Korenaar. Dorpsstraat 183, 
Hazerswoude dorp. 
De verpletterende prijswinnende film “Sorry We Missed You” waarin Ricky als zzp-koerier probeert de 
geldproblemen van z’n gezin te fixen. Na het zien zou je de pakketbezorger een extra dikke fooi en een 
knuffel willen geven. Echt!!!!!  
 

  
 
U bent van harte welkom. Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar. Voor € 5,00 p.p. heeft u weer een gezellige 
avond en ziet u een mooie film. Tot ziens!!!! 
 

De Korenaar kennisquiz  
Op vrijdag 21 oktober hebben we de Korenaar kennisquiz 
We starten deze avond om 20.00 uur. Het team mag maximaal uit 6 personen bestaan maar minder is ook 
prima.  
Wil u/jij meedoen maar lukt het niet om een team samen te stellen laat het ons weten. Wij kijken dan of het 
ons lukt. 
De kosten per team zijn 15 euro. Voor de drankjes staat een doos om een bijdrage in te doen. 
Gert-Jan Windhorst is onze quizmaster en stelt vragen over o.a. Hazerswoude, de Bijbel en 
Aardrijkskunde. 
We hopen op veel teams en natuurlijk een gezellige avond met elkaar.  
De opbrengst is voor ons project in Burkina Faso. 
Dus vraag uw/je buren, familie of vrienden en geef je op via ‘missionaire.arbeid@pghkorenaar.nl’ of via de 
lijst op de steen in de hal van de ‘Korenaar’. 
 
Voor ons project in Burkino Faso hebben we leuke cadeautjes te koop op de steen in de hal. Stop het geld 
in de bus of maak het over op NL51RABO032598370 t.n.v. Burkina Faso. 
 
(N)U ZIJT WELLEKOME – BIJ DORPSGENOTEN THUIS 
Een levende adventskalender. Op alle dagen van de adventstijd is er een adres waar mensen welkom zijn 
voor een kop koffie of thee, georganiseerd door de 3 kerken in Hazerswoude-Dorp. 
Het doel van de levende adventskalender is ontmoeting – zo breed en zo laagdrempelig mogelijk. Mensen 
krijgen de gelegenheid om kennis te maken met dorpsgenoten die ze anders misschien niet zo snel zouden 
tegenkomen. De opkomst kan enorm verschillen. Soms zit ergens de kamer helemaal vol en een andere 
keer ben je maar met een paar mensen. 
Waarom in de advent? 
Omdat het juist in de donkere dagen voor Kerst fijn kan zijn om anderen te kunnen ontmoeten. Het is 
waardevol om samen uit te zien naar het Licht dat in de wereld komt, al zal dat niet met zo veel woorden 
gezegd worden.  
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Wie ontvangt dit jaar koffiedrinkers? 
We zoeken dus mensen (gastgevers) die van 28 november t/m 23 december een ochtend van 10-11.30 
uur hun huis beschikbaar willen stellen om gasten te voorzien van koffie/thee met evt. wat lekkers, dit kunt 
u zelf bepalen. Hopelijk stroomt de ‘herberg’ elke dag vol! De dinsdagochtenden zijn al ingevuld door de 
Goedemorgenkoffie en op zondagen is er na de kerkdienst ook  gelegenheid om koffie te drinken. 
Voor de andere dagen kunt u zich opgeven met voorkeursdata waarop u bereid bent in uw eigen huis koffie 
te schenken. 
Wij, als de 3 kerken, hopen het rooster helemaal vol te krijgen zodat er de hele adventstijd bij iemand 
letterlijk de deur open staat. Verdere informatie en opgeven kan t/m 31 oktober bij Mieke den Haan, tel: 
0172-588737 of per e-mail:  miekedenhaan@ziggo.nl. 
 
Alles onder voorbehoud van de coronamaatregelen. 
 
Missionaire commissie 
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