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Zondag 23 oktober 2022 

5
e
 zondag van de herfst 

Voor ieder van ons een plaats 
aan de tafel 

 
Lied voor de dienst: 902:1 en 4 
Moment van stilte 
Intochtslied: Psalm 90: 1 en 8 
Bemoediging en groet door 
zingen lied 291d door 
voorganger en Mariska 
v.Nieuwenhuijse 
Kyriegebed 
Glorialied :237 
Inleiding 
Orgelspel  
Schriftlezing Genesis 32:2-8 
(lector) 
Lied 990: 1,2 en 3 
Schriftlezing: Genesis 32: 22-32  
(lector) 
Lied 941: 1 en 2 
Schriftlezing: Genesis 33: 1-10 
(lector) 
Lied 528, voorganger coupletten, 
allen refrein 
Schriftlezing: Handelingen 17: 28 
Een uitleg 
Orgelspel 
Lied 825: 3 en 5 
Dankzegging en voorbeden, 
afgewisseld met zingen 367

e
 

stil gebed, Onze Vader 
Collecten 
Slotlied 823:1,2 en 4 
Zegen en gezongen Amen 
 
 
 
 
 

 
 
                                                                                                                                                                       
 
 
9 
 

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 23 oktober  gaat ds. Erik de Waard uit 

Doorwerth voor in de dienst.  
Het orgel wordt bespeeld door Herman Verbree, Hilbrand Zintel is 
de koster en Sharon Kastelein is bij de oppas. Johan Langelaar is 
de lector. Er is geen kindernevendienst. De koffie wordt vandaag 
verzorgd door Nel Schupper en Monique Houwing. 
 

De collecten zijn bestemd voor: 
1e inzameling van uw gaven is voor het Nederlands Bijbel 
Genootschap 

 
Van de NBG-vertaling 1951 tot Bijbelvertalingen in Irak en Syrië, 
kinderbijbels voor Haïtie 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?  

 
Corona 
Beste Lezers, 
Gezien het toenemende aantal van besmettingen van Corona en Griep: 
Graag Afstand houden bij verplaatsingen en gebruik maken van de vakken in de banken. 
Ook kunt u een mondkapje gebruiken! 
Bij voorbaat dank voor uw medewerking. 
Hartelijke groet, 
Namens de Kerkenraad. 

 
De bloemen 

De bloemen gaan, met een hartelijke groet van ons allen, naar Heleen Polderman. Het gaat goed met haar 
revalidatie na haar heupoperatie. Wij wensen haar sterkte met het verdere herstel.  
De bloemen 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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Volgende week, zondag 30 oktober 
Volgende week, zondag 30 oktober, gaat ds. Carla Melgers voor in de dienst.  
Het orgel wordt bespeeld door Jos Qualm, Aad van Zanten is de koster en Tieke van Zanten is bij de 
oppas. Marianne Bol is de lector. Er is geen kindernevendienst. 
De collecten zijn bestemd voor het Jantien Aids Project in Gambia en voor de kerk. 
De koffie wordt verzorgd door Ellen de Gelder en Gre van der Haven  
 

MET ELKAAR HART VOOR DE KORENAAR. 
Elke zondag zien we een prachtig beeld op de beamer: "het Hart van de Korenaar". 
In "ons" Godshuis waar we onze Schepper en elkaar in vrijheid mogen ontmoeten. 
Onze gemeente is uitgestrekt dus moet ons hart groot zijn. Maar bovenal moet het warm en kloppend zijn, 
voor elkaar en de wereld. Er zijn zoveel taken van wezenlijk belang voor ons gemeente-zijn, zowel 's 
zondags als door-de-week. Alle leden "behoren" tot een wijk, in totaal 6 wijken. 
Hoe kunnen we omzien naar elkaar? 
Dat kan o.a. door de trouwe inzet van de medewerkers in de wijken. Zij leven mee met lief en leed en 
komen ook graag voor zo maar een gezellig praatje als je aan huis gebonden bent. 
Dan heb je even extra het gevoel dat je er bij hoort, dat je gezien wordt en gekend. 
De wijkbezoeker van wijk1 het, westelijke deel, was jarenlang Gerrie de Wit. 
Zij deed haar werk voor de kerk met zoveel liefde maar...eens komt de tijd dat het je teveel wordt...je wordt 
ouder en ... 
Heel veel dank Gerrie dat je zolang met liefde ons hebt geholpen, moge de Heer je zegenen en behoeden 
met je dierbaren. 

WIE WIL HET STOKJE OVERNEMEN VAN GERRIE IN HAAR DEEL VAN WIJK 1? 
Het kan ook per echtpaar, of met vriend of vriendin. 
Ook in de wijken binnen de bebouwde kom komen we handen ,voeten en warme harten tekort! 
Als je nu denkt dat je daarvoor geen tijd hebt denk ik dat je je vergist... 
De ervaring heeft geleerd dat je er zoveel voor terug krijgt ... 
 
Op 2 november organiseren we weer DE OUDERENMIDDAG VOOR 75+ERS. 
De kerk is open om 14.15 uur 
Einde uiterlijk om 19 .00 uur. 
Piet Bos komt de nieuwe film van Hazerswoude vertonen en we gaan gezellig, lekker met elkaar eten. 
Natuurlijk volop gelegenheid om met elkaar te praten, herinneringen op te halen en te zingen, te bidden en 
te danken. 
De wijkmedewerkers brengen een persoonlijke uitnodiging maar noteer de datum alvast ! 
Ook kunt u dan opgeven of u opgehaald moet worden en weer thuis gebracht. 
We komt/ komen ons team versterken??? 
Namens alle wijkmedewerkers een vredegroet, Gé Hoogenoorn- Oskam, 0172-589604 (inspreken kan)  
 

Bloemen wegbrengen 
Iedere zondag gaat er een prachtig bloemstuk naar iemand in de gemeente, of daarbuiten. 
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 

 
Vacatures 
Op diverse plaatsen in de Korenaar organisatie ontstaan steeds meer vacatures, bijvoorbeeld binnen het 
college van kerkrentmeesters (secretaris), de functie van preekvoorziener en de functie van voorzitter van 
de kerkenraad. 
Het opvullen van deze vacatures is moeilijk. Dat betekent dat sommige taken niet, minder of maar zeer 
beperkt uitgevoerd kunnen worden en daar zult u als gemeente helaas ook wat van gaan merken. 
Door het aftreden van Christiaan als ouderling/voorzitter van de kerkenraad is er nu geen voorzitter meer 
van de kerkenraad. Het moderamen heeft besloten dat Meinte Vierstra, als vice-voorzitter, de 
kerkenraadsvergadering zal gaan voorzitten. De andere taken van de voorzitter worden niet uitgevoerd of 
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worden, indien mogelijk, door andere leden van de kerkenraad opgepakt. Omdat de meeste leden van de 
kerkenraad al veel voor de gemeente doen zal dat een aanslag zijn op al overvolle agenda’s. We blijven 
uiteraard zoeken naar oplossingen en hopen op uw begrip. 
 
*We zijn erg blij te kunnen melden dat de vacature van preekvoorziener is vervuld. Mieke van den Bosch 
zal de taak van Gé Hoogendoorn overnemen. Gé verzorgt de preekbeurten van 2023 nog en daarna zal 
Mieke het stokje overnemen. Gé, op dit moment is zeker al een dankwoord op zijn plaats: dank voor de 
vele jaren dat je gastpredikanten bereid vond voor te gaan in de diensten! Het is voor ons als kerkgangers 
niet altijd zichtbaar hoeveel werk dat is, daarom veel dank voor je tomeloze inzet en bereidheid op alle 
mogelijke (en onmogelijke!) tijdstippen aan de slag te gaan. 
We danken Mieke voor haar bereidheid deze taak op zich te nemen en we wensen haar heel veel succes 
en zegen bij het uitvoeren ervan! 
Namens het moderamen, 
Agnes Huisman, scriba 
 
Bericht van de Protestante Gemeente Koudekerk aan den Rijn en Hazerswoude-Rijndijk 
VEILING in de Brugkerk in Koudekerk – PKN Bazaar 2022 
Schrijf alvast in uw agenda: vrijdag 4 en zaterdag 5 november a.s. zal de 86e PKN Bazaar worden 
gehouden in en rond de Brugkerk in Koudekerk. Dit jaar geen snuffelmarkt maar wel een goede doelen-
veiling! De veiling zal zaterdagmiddag plaatsvinden in de Brugkerk. De organisatie hoopt een mooie 
collectie kavels te kunnen bieden. 
 
Naast de veiling is er uiteraard nog meer te beleven. Vrijdag en zaterdag worden er weer heerlijke verse 

oliebollen en streekproducten verkocht. Er is een boekenmarkt in Onder 
Dak, en op zaterdagmorgen draait het Rad van avontuur. 
Van harte welkom! 
 
 
 
 
 

RUIMTE GEZOCHT 
Appèl met het oog op de vluchtelingencrisis 
Via onze classispredikant, ds. J.S. van Rijn van de landelijke PKN, hebben we een oproep ontvangen voor 
de opvang en tijdelijke woonruimte voor asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen (de zgn. 
‘statushouders’), voor wie echter geen woonruimte beschikbaar is. Voor elke statushouder die een plek 
krijgt in onze steden en dorpen, kan iemand die wacht op een aanmeldprocedure worden toegelaten. Dit 
verlicht de druk aan de poorten van de asielcentra. Met het project ‘Samen thuis geven’ zorgen kerken 
tijdelijk voor kleinschalige opvang en begeleiding van statushouders. Het tijdelijke is maximaal 6 maanden 
en daarna is de plaatselijke gemeente verantwoordelijk voor de structurele opvang. De kerken zijn hiermee 
de kwartiermakers voor statushouders waardoor gemeenten tijd kopen om structurele opvang voor 
tenminste 5 jaar te realiseren (containerwoningen enz.). Dit wordt in overeenkomsten vastgelegd en kosten 
worden vergoed. De statushouders blijven dus de verantwoordelijkheid van de lokale (burgerlijke) 
gemeente. Heeft u een woonruimte beschikbaar of een pand dat geschikt kan worden gemaakt voor 
tijdelijke kleinschalige bewoning met privacy (o.a. zelfstandig koken) dan kunt u contact opnemen met 
Meinte Vierstra, telefoon 06-234 889 64 

 
Burkino Faso 
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 NL51RABO 03259 08 370 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 drie 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. 
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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 

 

Bericht van de diaconie: 

Producten voor de Voedselbank  
Zondag 6 november is er in de kerkdienst aandacht voor Dankstond.  
Er zal een extra collecte gehouden worden waarvan de opbrengst bestemd is voor  
Stichting Voedselbank Alphen aan den Rijn en omstreken. 
De afgelopen twee maanden is het klantenaantal bij de voedselbank met maar liefst 15% toegenomen. Een 
zorgelijke situatie. 
 
Er is daarom volop behoefte aan conserven, dus groente, vlees, soep of fruit in blik of pot.  
Maar ook aan verzorgende producten zoals shampoo, deodorant, tandpasta en doucheschuim. 
Wanneer u boodschappen gaat doen de komende week, wilt u dan iets extra's meenemen? 
Wanneer u dit 6 november meeneemt naar de Korenaar zorgen de leden van de diaconie ervoor dat dit bij 
de Voedselbank wordt afgeleverd.   
 
Een (extra) gift overmaken mag natuurlijk ook! 
NL12 INGB 0000397019 tnv Diaconie Protestantse gemeente  
Met vermelding gift Dankdag. 

 
Alvast hartelijke dank!                     
Uw en jouw Diaconie 

 
Puzzels. 
Misschien is het al opgevallen afgelopen zondag dat de puzzels zijn verhuisd. Ze staan nu in de hal naast 
ruimte 3. We kunnen meer puzzels kwijt en er is gelegenheid voor onze dorpsgenoten om op 
dinsdagmorgen puzzels te lenen. 
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