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Zondag 18 september 2022 
Orde van dienst: 

 
Orgelspel 

Voorafgaande aan de dienst zingen 

we: lied 217 vers 1,2,3,4 en 5. 

Woord van welkom 

Gemeente gaat staan 

Intochtslied: lied 146c vers 1,3 en 5. 
Stil gebed 
Groet en bemoediging 
Drempelgebed 
Samenzang: lied 146c vers 7 
Gemeente gaat zitten 
Kyriëgebed 
(Na elke gebedsintentie bidden wij 
samen: Heer ontferm u over ons) 
Samenzang: lied 302 vers 1en 2 
Gebed bij de opening van de Schrift. 
Schriftlezing: Ruth 2  
Zingen: lied 174 ELB vers 1 
Samenzang: lied 174 (ELB) vers 2 
Samenzang: lied 174 vers 3 (ELB) 
Overdenking 
Orgelspel 
Lied 787 wordt gelezen 
Samenzang: lied 839 vers 1,2,3 en 4 
In Memoriam Diny van Dorp 
Zingen Lied 913:1,2 en 4 
Gebeden – stil gebed – Onze vader 
Inzameling gaven 

Samenzang: lied 218 (ELB) vers 1 

en 2 

Wegzending en zegen  

Zingen Lied 218: 3 

 

Lied 218 (ELB) vers 3. 
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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 18 september , 
gaat mevrouw Annie Vermeij voor in onze dienst. De organist is 
Leon van Veen, Ed de Jong is koster, Yvonne van Zanten is bij de 
oppas. Er is geen kindernevendienst. Lector is Heleen Polderman. 
De koffie wordt verzorgd door Jan en Fia Pels. 
 

De collecten zijn bestemd voor: 
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? 

 
Volgende week, zondag 25 september,  
gaat ds. Wim Zaagsma uit Hillegom voor in de dienst. Het orgel wordt bespeeld door Jos Qualm, de koster 
is Hilbrand Zintel, Janine Zaal is bij de oppas en Anne Kluvers leidt de kindernevendienst. 
De collecten zijn bestemd voor de PKN vredesweek - Collecte voor vredeswerk van Colombiaanse 
vrouwen - en voor de kerk. De koffie wordt verzorgd door Nanny Hassefras en Hans van der Lip. 
 
 

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. 
 

 
 
 

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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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! 

 
 

 

De clubs beginnen weer 

Hallo allemaal, 

Nog even en dan beginnen de clubs bij de Hervormde gemeente weer. De club is voor iedereen vanaf 

groep 3 t/m de 2e klas van het voorgezet onderwijs! Kom jij ook gezellig met je vrienden en vriendinnen? 

Op de club lezen we uit de Bijbel en doen we leuke dingen, zoals: knutselen, creatief bezig zijn of het doen 

van een spel. Kortom voor ieder wat wils! 

De clubs beginnen in de week van 26 september en zijn in de clubzaal van De Regenboog, 
Raadhuisplein 7. Hieronder vind je de clubtijden van jouw club. 
De woelige stal: Meisjesclub groep 3/4. Maandagmiddag van 14.45u tot 16.00u.  
De Schaapskooi: Jongensclub groep 3/4. Maandagmiddag van 14.45u tot 16.00u. 
De Bijenkorf: Meisjesclub groep 5/6. Donderdagavond van 18.45u tot 20.00u. 
De Kameleon: Jongensclub groep 5/6. Dinsdagavond van 18.45u tot 20.00u.  
De jonge arend: Jongensclub groep 7/8. Woensdagavond van 18.45u tot 20.00u.  
De Rank: Meisjesclub groep 7/8. Maandagavond van 18.45u tot 20.00u. 
Spirit: Jongens- en meisjesclub klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs.  
             Vrijdagavond van 19.30u tot 21.00u. Aansluitend is tot 22.00uur de Jol    
             open. 

Groetjes, de clubleiding  

 


