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Kerkdienstenrooster 

 
2 oktober 2022 09.30 uur o.l.v. ds. C.C.A. Melgers, afscheid aftredende ambtsdragers 
Organist: Piet Boon 
Koster: Aad van Zanten 
Collecten:  
1e inzameling van uw gaven is PKN, kerk & Israël 
2e inzameling van uw gaven is het onderhoudsfonds 
 
9 oktober 2022 09.30 uur o.l.v. ds. A. Alblas uit Oegstgeest 
Organist: Jos Qualm 
Koster: Alfred Hoogendoorn 
Collecten: 
1e inzameling van uw gaven is voor Stichting Straatpastoraat, Leiden 
2e inzameling van uw gaven is voor de kerk 
 
16 oktober 2022 09.30 uur, o.l.v. ds. C.. A. Melgers, viering Heilig Avondmaal 
Organist: Arie Vooijs 
Koster: Ed de Jong 
Collecten: 
1e inzameling van uw gaven is voor de kerk 
2e inzameling van uw gaven is voor het onderhoudsfonds 
 
23 oktober 2022 09.30 uur o.l.v. ds. K. de Waard uit Doorwerth 
Organist: Herman Verbree 
Koster: Hilbrand Zintel 
Collecten: 
1e inzameling van uw gaven is voor het Nederlands Bijbelgenootschap 
2e inzameling van uw gaven is voor het onderhoudsfonds 
 
30 oktober 2022 09.30 uur o.l.v. ds. C.C.A. Melgers, Dankdienst voor gewas & arbeid 
Organist:  Jos Qualm 
Koster: Aad van Zanten 
Collecten: 
1e inzameling van uw gaven is voor het Jantien Aids project, Gambia 
2e inzameling van uw gaven is voor de kerk  

 

Kerkklanken Maandblad Protestantse Gemeente 
Hazerswoude 
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Peuter en kleuterdienst 
 

 
 
 

Collectedoelen – nader toegelicht 
 

2 oktober 
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’.  
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.  
Op 2 oktober, Israëlzondag, is de collecte bestemd voor het werk van Kerk & Israël. 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. 
 
2e inzameling van uw gaven is voor het onderhoudsfonds 
Een kerkgemeente moet onderhouden worden, dat geldt zeker voor de gebouwen.  Helpt u mee? 
 



 Kerkklanken oktober 2022, pagina 3 

9 oktober 
1e inzameling van uw gaven is voor stichting straatpastoraat, Leiden 
OOG EN OOR VOOR IEDEREEN 
Het Straatpastoraat Leiden geeft aandacht aan mensen die hun dagen en nachten op straat doorbrengen. 
Dat geldt voor mensen die dakloos zijn, maar ook voor mensen die een thuis missen, snakken naar ruimte, 
weg van de onrust in hun hoofd, of juist op zoek zijn naar gezelschap. 
De straatpastor, Femke Post, is aanspreekbaar op grote en kleine zaken. Bij haar kun je je verhaal kwijt. Of 
het nu alledaagse dingen betreft of de grote vragen van het leven. Gesprekken zijn altijd vertrouwelijk, tenzij 
iemand zelf aangeeft dat het probleem ook besproken mag worden met anderen. 
Soms kan het leven mensen in de problemen brengen of maak je zelf verkeerde keuzes. Niemand hoort op 
straat te staan en ieder mens heeft recht op aandacht. Het straatpastoraat wil duidelijk maken dat je als 
mens niet alleen staat. Dat er iemand is bij wie je aan kunt kloppen met je vragen of gewoon even bij kunt 
kletsen over dingen die je bezighouden. 
In die zin heeft de straatpastor wel iets weg van een reisgenoot. Iemand die je onderweg toevallig tegenkomt 
en met wie je in gesprek raakt. Soms tref je iemand die echt kan luisteren, bij wie je je verhaal kwijt kunt en 
die je gaandeweg helpt om zelf te ontdekken welke keuzes je wilt maken. 
Pastoraat betekent herderschap. Zorg hebben voor de ander. Eigenlijk zijn we allemaal geroepen herder voor 
elkaar te zijn: ‘je broeders of zusters hoeder’ heet dat in Bijbelse termen. 
Voor het straatpastoraat is het christelijk geloof een bron van inspiratie voor het dagelijks werk, maar we zijn 
er niet op uit om mensen te bekeren. Dus of je nu christen bent, joods of moslim, hindoe of iemand met een 
andere of zonder godsdienstige voorkeur, dat is ons om het even. De straatpastor heeft oog en oor voor 
iedereen. 
 
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. 
 
16 oktober 
Avondmaalcollecte inzameling van uw gaven is voor Kerk in actie, Pakistan - Noodhulp overstromingen 
In augustus 2022 zijn 33 miljoen mensen in Pakistan getroffen door de heftigste regens ooit. Grote 
overstromingen zijn het gevolg, een derde deel van het land staat onder water. Er zijn op dit moment 1000 
doden bekend. Vooral in het arme zuiden en zuidwesten zijn miljoenen mensen op de vlucht geslagen. Meer 
dan een miljoen huizen zijn verwoest of zwaar beschadigd, en veel vee is verdronken. 
Het leed is onbeschrijflijk en de nood is hoog. En als het water straks weg is, dreigt honger, want de oogsten 
zijn vernietigd. Kerk in Actie geeft via haar partnerorganisaties in Pakistan direct noodhulp aan de vele 
slachtoffers om te voorzien in hun onmiddellijke levensbehoefte. 1700 gezinnen krijgen een voedselpakket 
en inwoners van getroffen dorpen krijgen voer voor hun vee. 
Steun de noodhulp in Pakistan. Uw steun is nú nodig. Maak uw bijdrage over via rekening NL89 ABNA 0457 
457 457 t.n.v. Kerk in Actie in Utrecht o.v.v. Noodhulp Pakistan of doneer online. Hartelijk dank! 
 
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 het onderhoudsfonds 
Een kerkgemeente moet onderhouden worden, dat geldt zeker voor de gebouwen.  Helpt u mee? 
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23 oktober 
1e inzameling van uw gaven is voor het Nederlands Bijbel Genootschap 
Van de NBG-vertaling 1951 tot Bijbelvertalingen in Irak en Syrië, 
kinderbijbels voor Haïti en India. Van De Nieuwe Bijbelvertaling tot The 
Passion en verschillende projecten voor kerken.  
Met Bijbelvertalingen en bijbelprojecten brengt het Nederlands  
Bijbelgenootschap de bijbel dichtbij in binnen- en buitenland en dat al meer dan 200 jaar. 
 
2e inzameling van uw gaven is voor het onderhoudsfonds 
Een kerkgemeente moet onderhouden worden, dat geldt zeker voor de gebouwen.  Helpt u mee?  
 
30 oktober 
1e inzameling van uw gaven is voor voor Jantien Aids project, Gambia 
Het Jantien Aids Project Gambia heeft een voedselprogramma opgezet in Gambia om 
de met HIV besmette families van eten te voorzien en verleent financiële steun aan 
die families voor (school)opleidingen. 
 
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. 
 
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! 
 
 

Collecteverantwoording augustus 2022 
 
Kerk: 21/08 € 242,01 
 28/08 € 242,01 
  
Onderhoudsfonds: 07/08 € 226,58 
  
Diaconie: 14/08 € 315,11 
 21/08 € 256,46 
 28/08 € 241,51 
 
Kerk in Actie/PKN 
Werelddiaconaat: 07/08 € 234,51 
Zomerzending 14/08 € 330,61 
 
 

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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(N)U zijt wellekomen – 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. 
 
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 
 
 

Kort verslag Kerkenraadsvergadering van maandag 12 september 2022 
 
Aanwezig: Annette van den Bosch, Rita van Dorp, Trudy den Haan,  
          Mieke den Haan, Cornèl Hassefras, Agnes Huisman,  
          Anneke de Jong, Jaap Jongenotter, Christiaan Knibbe,  
           Jaap Kraay, ds. Carla Melgers, Heleen Polderman,  
          Meinte Vierstra, Marian Zintel 
Afwezig met bericht: Marianne Bol 
 
1. Welkom voorzitter, opening  
Christiaan heet iedereen welkom, in het bijzonder Jan Jongenotter en Cornèl Hassefras en steekt de kaars 
aan. Rita van Dorp opent met een gebed uit het boekje “U die voor mij uitgaat” 
 
2. a. Memo Inzet kerkelijk werker 
Christiaan leidt de aanleiding tot deze memo in:  

• Er zijn minder wijkouderlingen (nu nog 1, dat waren er 6),  
• Carla heeft veel werk voor haar 80%-aanstelling,  
• De gemeente wordt alleen maar ouder en zal daardoor meer pastorale zorg nodig hebben met bv. 

vragen over levenseinde,  
• Er zijn jonge gezinnen die ook zorg nodig hebben.  
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Gelukkig zijn er nog steeds zeer enthousiaste wijkmedewerkers die veel werk verrichten, maar over het 
algemeen is er niet voldoende pastorale zorg. Daarom heeft Christiaan het college van kerkrentmeesters 
gevraagd te onderzoek of het mogelijk is een pastoraal (kerkelijk) medewerker voor pastoraal werk aan te 
stellen. Dit voorstel wordt besproken.  
In de pastorale zorg zullen beleidsmatige keuzes moeten worden gemaakt: als gemeenteleden ervan uitgaan 
dat het altijd de dominee is die het bezoekwerk doet, dan betekent dat dat er andere werkzaamheden niet 
gedaan kunnen worden. 
Degene die iemand in een ziekteperiode of anderszins heeft begeleid doet uiteindelijk ook de uitvaart. 
Er is een beoogde kandidaat. Mocht die niet beschikbaar zijn dan zullen we PKN Utrecht vragen de werving 
voor ons te doen. Uiteraard moeten we dan wel zelf een profiel opstellen. 
De kerkenraad stemt unaniem in met het voorstel. 
Met aandachtspunt dat er een lange(re) termijnvisie moet worden opgesteld. 
 

b. memo Verhuur voormalige pastorie 
Cornèl licht de memo toe. Er zijn verschillende scenario’s denkbaar. De voor- en nadelen hiervan worden 
besproken. De kerkenraad stemt met meerderheid voor punt 2 uit de memo: verlenging van de huurtermijn. 
Dit betekent dat zij huurbescherming krijgen. Het college van kerkrentmeesters brengt de huurders hiervan 
op de hoogte. Ook hierbij geeft het college het advies een lange(re) termijnvisie op te stellen over het gebruik 
van de gebouwen. 
 
3. Notulen vergadering 11 juli 
De ouderenmiddag, georganiseerd door de wijkmedewerkers, vindt plaats op 2 november. 
Er is nog geen doel voor de oude kanselbijbel gevonden 
De actielijst wordt doorgenomen en bijgewerkt. 
 
4. Uit de commissies:  
4.1 Missionaire Commissie (Mieke den Haan) 
- De jaarmarkt was leuk, het vissen vangen voor de kinderen was een groot succes 
- Er wordt nu gestart met „Nu sijt wellecome“, begin oktober komt de communicatie hierover in de 

Kerklanken.  
- Er komt weer een tafeltje in de hal voor verkoop van producten. 
 
4.2 Diaconie (Meinte Vierstra) 
- De diaconie en de missionaire commissie hebben besloten als 1 commissie het nieuwe jaar in te gaan. Er 

zijn genoeg raakvlakken om samen te gaan werken. 
- Mieke wordt secretaris van deze samengestelde commissie.  
- Kerstpakketten actie komt eraan. 
- Er zijn nog geen financiële hulpvragen ontvangen uit het dorp. De regering gaat een hulpfonds starten, 

dus misschien komen daardoor ook minder vragen. 
 
4.3 College van Kerkrentmeesters (Trudy den Haan) 
Geen mededelingen 
 
4.4 Liturgiecommissie (Heleen Polderman) 
De liturgie voor de laatste zondag van het kerkelijk jaar (gedachteniszondag) is zo goed als klaar. 
Helaas heeft de cantorij moeten besluiten om na 29 jaar te stoppen! Heel jammer, maar er zijn te weinig 
verschillende stemsoorten aanwezig. Om afscheid te nemen wordt mogelijk in de adventstijd nog 1x in de 
dienst gezongen. 
 
4.5 Pastoraat (wijkouderlingen) 
Afgelopen week was bij een uitvaart geen ouderling van dienst aanwezig. Er wordt een oplossing gezocht en 
geboden om dit in de toekomst te voorkomen. 
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4.6 Groep Nieuwe Wegen (Annette/Rita/Agnes) 
Er zijn nieuwe groepen in de maak. Nynke Wanders gaat samen met Nel Schupper een eetgroep starten voor 
alleen gaanden. Op 24 september is de eerste bijeenkomst om de interesse te inventariseren. Dit wordt 
waarschijnlijk een lunchgroep. 
Lisette en Johan Langelaar gaan een groep starten in hun wijk (Weidelanden). Zij worden voor de volgende 
bijeenkomst van Groep Nieuwe Wegen uitgenodigd. 
De groep Hazerswoude Rijndijk heeft op 28 september de 2e bijeenkomst. 
De kerkenraad ontvangt graag van alle contactpersoon een lijst met mensen die uitgenodigd zijn bij alle 
groepen. 
 
5. Vacatures / nieuwe ambtsdragers / afscheid ambtsdragers en hoe verder met de kerkenraad? 
In de dienst van 2 oktober wordt afscheid van de aftredende ambtsdragers genomen. Er zijn tot nu toe geen 
nieuwe ambtsdragers dus er zal geen bevestiging zijn. 
Christiaan verlaat ook het moderamen. Aangezien dat dan maar uit drie personen bestaat is Anneke de Jong 
gevraagd het moderamen te versterken. De kerkenraad gaat unaniem akkoord. 

  
6. Pauze 

 
7. Pastorale zorg + wijkmedewerkers 
Gé Hoogendoorn doet nog wel de coördinatie van wijkmedewerkers. Er wordt 2x per jaar een bijeenkomst 
georganiseerd met de wijkmedewerkers en een ouderenmiddag. 

 
8. Catechese 
Carla heeft een uitnodiging verzonden voor catechese voor de alle leeftijdsgroepen tegelijk. Het idee is om 
wel met de hele groep de middag te starten, maar om dan in groepen uit elkaar te gaan. Daarvoor is nodig: 

1. Een of meerdere personen om de maaltijd te coördineren (is niet zelf koken, maar zorgen dat er een 
maaltijd komt) 

2. Een of meerdere personen om de groepen te begeleiden 
De eerste bijeenkomst is op 27 september. Christiaan benadert een aantal mensen hiervoor. 
 
9. Korenaargroepen 
Zie 4.6 

 
10.  Brief Classis 
Via een brief van de classis is een dringende oproep ontvangen om ruimte te bieden om asielzoekers 
(statushouders) op te vangen. We voelen allemaal de noodzaak en de urgentie van de oproep, maar zien ook 
veel problemen, met name in het bemensen van de opvang en het geschikt maken van een ruimte. 
Afgesproken wordt dat we wachten op de uitkomst van de het overleg van het Diaconaal Platform van 
komende week. 

 
11.   Gezamenlijke diensten met Koudekerk in 2023 
Er zijn veel positieve reacties gekomen op de gezamenlijke diensten met Koudekerk. Het moderamen stelt 
voor om in 2023 4 gezamenlijke diensten te organiseren. De kerkenraad gaat daarmee akkoord. 

 
12.   Mededelingen voorzitter 
Op 21 september is er een gezamenlijk moderamen overleg met de Protestante gemeente Koudekerk aan 
de Rijn en Hazerswoude-Rijndijk. 
De data uitwisseling met de burgerlijke gemeente komt, in verband met privacybescherming, waarschijnlijk 
te vervallen. Dat betekent dat we vanuit de gemeente niet meer automatisch bericht van een verhuizing 
ontvangen. Dan zijn we aangewezen op het eigen initiatief van mensen om zichzelf te melden. 
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13.  Rondvraag 
Mieke wil graag, vanwege het overschot aan puzzels, een verrijdbare kast waar mensen op dinsdag tussen 9 
en 12 uur een puzzel kunnen uitzoeken. Dit is akkoord en Mieke gaat er mee aan de slag. Let op: eventueel 
een kennisgeving in de mededelingenkast plaatsen.  
Heleen zal niet bij de afscheidsdienst en de laatste kerkenraadsvergadering aanwezig kunnen zijn en bedankt 
iedereen nu voor de fijne samenwerking, het onderlinge vertrouwen en wenst iedereen heel veel sterkte 
voor de komende periode.  
Agnes vraagt of de mutaties in het ledenbestand die bij de agenda zijn gevoegd relevant zijn. Ja, deze moeten 
op bijzonderheden worden doorgenomen. 

     
14.  Sluiting 
Jaap Kraay leest een citaat uit het boekje Rakelings nabij van Alfred Bronswijk. 
 
 

Jarigen: 80+ 
 

3 oktober 
Mevr. H. Poot – Dijkxhoorn  84 jaar 
 
9 oktober 
Dhr. C. Hoogendoorn   91 jaar 
 
19 oktober 
Dhr. A.C. Hoogerwerf   93 jaar 
 
21 oktober 
Mevr. K.H. Dekker - van den Berg 91 jaar 
 
25 oktober 
Mevr. J. de Gelder – Zandstra  90 jaar 
 
2 november 
Mevr. A.S. Slappendel   86 jaar 
 
Maandelijks vermelden we de jarigen van 80 jaar en ouder. Stelt u geen prijs op deze vermelding, geef dit dan 
door aan het kerkelijk bureau (kerkelijkbureau@pghkorenaar.nl) of aan uw wijkouderling. 
 
 

Kerkelijke stand 
 

Overleden: 
Op 31 augustus 2022, mevrouw D.A. van Dorp-Slootweg, in de leeftijd van 82 jaar. 
 
Nieuw ingekomen in onze gemeente: 
Dhr. J.L. Morssink en mevr. C.W. Vader 
 
Vertrokken naar andere gemeente:  
Dhr. H.S. Schipaanboord en mevr. Schipaanboord-de Graaf 
  
Verhuisd en vertrokken naar andere gemeente: 
Mevr. A.D. Bogerd-Oudhof 
 
Bron: Kerkelijk bureau 
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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 27 oktober a.s. 
bij de redactie via e-mail: postkerkklanken@hotmail.com of kerkklanken@pghkorenaar.nl. 
 
 

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.  
A 
an 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 oktober 2022 
 

Dag en datum Bijbeltekst Onderwerp 
za 1 okt Lucas 17:1-10 Geloof je, of geloof je het wel? 
zo 2 okt Lucas 17:11-19 Tien gereinigd, één genezen 
ma 3 okt Lucas 17:20-37 Word geen zoutpilaar 
di 4 okt Lucas 18:1-8 De aanhouder bidt 
wo 5 okt Lucas 18:9-17 Zeg niet: 'Gelukkig ben ik niet zoals die 

farizeeër ...' 
do 6 okt Lucas 18:18-30 Rijkdom 
vr 7 okt 1 Koningen 21:1-16 Pruilkoning 
za 8 okt 1 Koningen 21:17-29 Genadig God 
zo 9 okt 1 Koningen 22:1-12 ‘De koning van Israël’ 
ma 10 okt 1 Koningen 22:13-28 Ongunstige boodschap 
di 11 okt 1 Koningen 22:29-40 Toevalstreffer? 
wo 12 okt 1 Koningen 22:41-54 Twee zonen 
do 13 okt Psalm 113 Lof zij de HEER 
vr 14 okt 2 Koningen 1:1-18 Alsof Israël zelf geen God heeft! 
za 15 okt 2 Koningen 2:1-14 Een dubbel deel 
zo 16 okt 2 Koningen 2:15-25 De nieuwe profeet 
ma 17 okt 2 Koningen 3:1-19 Een goedgekozen bondgenoot 
di 18 okt 2 Koningen 3:20-27 Mensenoffer 
wo 19 okt 2 Koningen 4:1-7 Wonder achter gesloten deuren 
do 20 okt Lucas 18:31-43 Kom dat zien! 
vr 21 okt Lucas 19:1-10 Groot in het koninkrijk van God 
za 22 okt Lucas 19:11-28 Gebruik wat je hebt 
zo 23 okt 2 Koningen 4:8-24 Gastvrijheid beloond 
ma 24 okt 2 Koningen 4:25-37 Geen valse hoop 
di 25 okt 2 Koningen 4:38-44 Goed te eten 
wo 26 okt Lucas 19:29-40 Onvermijdelijke eer 
do 27 okt Lucas 19:41-48 Emoties 
vr 28 okt Lucas 20:1-8 Geen antwoord 
za 29 okt Lucas 20:9-19 Toch een antwoord 
zo 30 okt 2 Koningen 5:1-19a Gehoorzaamheid loont 
ma 31 okt 2 Koningen 5:19b-27 Hebzucht loont niet 
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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  
 
 


