
 
Pagina 1 van 3 

 

 
Zondag 9 oktober 2022 

 
Lied voor de dienst 272: 1 en 4 
Welkom 
Woord bij de stilte 
Stil moment 
Intochtslied 111: 1 en 2 
Groet 
Zingen: Klein Gloria 
Kyrie, afgewisseld met gezonden 
acclamatie, 301a 
Bemoediging 
Glorialied: Lied 218: 1, 4 en 5 
Gebed bij opening van de Schriften 
Gesprek met de kinderen 
Zingen: het Kinderlied 
Toelichting op de lezingen 
Schriftlezing: 2 Koningen 5: 1 + 9-
15 
Zingen: Lied 350: 4, 5, 6 en 7 
Evangelielezing: Lucas 17: 11-19 
Zingen: Lied 103c: 1, 2 en 3 
Verkondiging 
Zingen: Lied 704 
De kinderen komen onder het 
naspel terug in de kerk 
Dankzegging en voorbeden 
Collecten 
De kinderen uit de crèche worden 
tijdens de collecte opgehaald 
Slotlied: Lied 655 
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 9 oktober  
gaat ds. Ad Alblas uit Oegstgeest voor in de dienst. Het orgel wordt 
bespeeld door Jos Qualm, Alfred Hoogendoorn is 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: 
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. 
 
 

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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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. 

 
De bloemen 
De bloemen gaan, met een hartelijke groet van ons allen, naar Jaap en Ellie Jansen. Jaap we wensen jou 
van harte beterschap en veel sterkte toe met het herstel. 
De bloemen worden gebracht door Meinte Vierstra. 

 
Volgende week, zondag 16 oktober 

gaat ds. Carla Melgers voor in de dienst, waarin we het Heilig Avondmaal vieren. 
Het orgel wordt bespeeld door Arie Vooijs, Ed de Jong is de koster en Mariska/Guido Nieuwenhuijse zijn bij 
de oppas. De kindernevendienst wordt geleid door Tieke van Zanten. Agnes Huisman is de lector. 
De koffie wordt verzorgd door Francien van Zanten en Joke Roeloffs. 
De collecten zijn bestemd voor de kerk en het onderhoudsfonds. De avondmaalscollecte is bestemd voor 
Kerk in actie, Pakistan Noodhulp overstromingen. 
 
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 
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. 
Namens het moderamen, 
Agnes Huisman, scriba 
 
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 
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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. 
 

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’. 
 
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 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 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. 
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 
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