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Zondag 4 september 2022; 
Bericht van het moderamen: 
Door een misverstand zal, in 
tegenstelling tot eerdere berichten, 
ds. Meindert Burema niet voorgaan  
in de dienst van a.s. zondag, 4 
september. Er zijn nog een aantal 
pogingen gedaan om een 
vervangend voorganger te vinden, 
maar dat is helaas niet gelukt. 
Daarom heeft het moderamen 
besloten dat we via de beamer in de 
grote kerkzaal meekijken met de 
dienst van een andere gemeente. 
De vorige keer is het goed bevallen 
om mee te kijken met de dienst van 
de PKN De Lichtkring in Alphen aan 
den Rijn, dus dat gaan we nu weer 
doen. Ds. Anne-Marie van Briemen 
gaat in deze dienst voor.  
Aanvang is 9.30 uur. Er wordt zoals 
gebruikelijk na de dienst koffie, thee 
en limonade geschonken. 
We hopen op een mooie dienst met 
elkaar! 
Groet van Agnes Huisman, scriba 
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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 4 september 
Aad van Zanten is koster en Sabine Dijksterhuis is bij de oppas. 
Er is geen kindernevendienst.  
De koffie wordt verzorgd door Gerrie de Wit en Rita de Gelder. 
 

De collecten zijn bestemd voor: 
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? 
 

Volgende week, zondag 11 september, is de startzondag voor het nieuwe seizoen. Dit is een 

gezamenlijke dienst met de protestante gemeente Koudekerk/Hazerswoude Rijndijk. Het thema van de 
landelijke PKN is: “Aan tafel”. Voor deze zondag wordt het thema “Aanschuiven”. In deze dienst gaan voor 
ds. Carla Melgers, ds. Willem Biesheuvel, pastor Laurien Hoogerwerf. 
We starten om 10.00 uur, bij goed weer in de open lucht bij de boerderij van Van Dorp. Bij minder goed 
weer wordt uitgeweken naar de Korenaar.  
Het programma kunt u vinden in Kerkklanken van september. 
De collecten zijn voor PKN jeugdwerk - De kerk een thuis voor jongeren en de kerk. 
 

Jaarmarkt 2022 
Afgelopen zaterdag 27 augustus hebben wij ons namens de drie kerken van Hazerswoude-Dorp weer 
mogen vertegenwoordigen op de jaarmarkt. Allereerst willen wij namens de organisatie, alle vrijwilligers 
bedanken voor hun inzet! Door middel van spellen gerelateerd aan Bijbelse verhalen en teksten. Zoals “de 
kracht van Simson” door het optillen van een boomstam (Richteren 16) en voor de kinderen het vissen in 
het meer van Tiberias. (Johannes 21) De totale opbrengst bedraagt € 210,38 voor het goede doel ,namelijk 
“een mooi aandeel in het financieren van een kweektafel voor zorgboerderij Sparnaaij” 

De bloemen 
De bloemen gaan, met een hartelijke groet van ons allen, naar mevr. Atie de Gelder. 
Het was 1 september een jaar geleden dat haar man Flip is overleden. 
We wensen Atie en haar gezin sterkte in deze moeilijke dagen. Ze worden gebracht door Marian Zintel. 

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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Vanuit de gemeente 
Afgelopen zondag ben ik verrast met De Bloemen van de Korenaar gemeente die door Eline met veel 
liefde werden gebracht.. 
Wat een prachtig zomers veelkleurig bloemstuk, waar we alweer een week van genieten. 
We doen ons best om het bloemstuk zo lang mogelijk te laten stralen. 
Maar ook de prachtig gedecoreerde 'Blijken van medeleven kaarten'  met de hartelijke groeten van de 
'Kerkenraad' en die van alle gemeenteleden. 
De gecreëerde kaarten  zijn  kunststukken op zichzelf en passend in onze leefsituatie..    
Dus extra complimenten voor de begaafde artistieke kaartenmaaksters ! 
Hartelijke groeten van Janny en Piet  Bos 

 
Zondag 21 aug werden wij verrast met de bloemen en een kaart uit de kerk. 
Heel veel kaarten ontvangen van gemeenteleden die ons steunden in deze moeilijke tijd. 
1 week na mijn operatie kregen we positieve berichten uit het ziekenhuis dat ik schoon ben verklaard, 
en er geen verdere nabehandelingen nodig zijn. Waar we zeer blij en dankbaar voor zijn. 
Het gaat verder goed met mijn herstel.  
Hartelijk dank en lieve groet Nanny en Leo Hassefras 
 
Even een bedankje voor de mooie en meelevende kaarten die ik mocht ontvangen, het heeft mij goed 
gedaan! 
Het waren een aantal moeilijke weken, maar ik heb nu vertrouwen dat de pacemaker voldoende helpt om 
weer goed te herstellen. 
Met een hartelijke groet van, Ida van Elburg – van Vliet 

 

 
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. Bij slecht weer wijken we 

uit naar de Korenaar. 
Het programma: 

- Om 10.00 uur begint de feestelijke startdienst met thema: “Aan-schuiven” (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! 


