
 
Pagina 1 van 3 

 

Zondag 6 november 2022 
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e
 van de herfst 
Dankdienst 

Lied voor de dienst 218 
Stil gebed 
Intochtslied: Psalm 24: 1 
Bemoediging 
Groet 
Klein Gloria 
Kyriegebed 
Glorialied: 839 
Dankdag 
Lied: 982 
We kijken naar een filmpje:  
Samenzang lied: 162 
Zondagsgebed 
Kinderlied: we gaan voor even uit 
elkaar 
Schriftlezing Genesis 1: 26 tot 
2:4 (door lector) 
Solozang (Marijke van Zanten) / 
samenzang lied 719: 1, 2, 3, 4, 5 
Schriftlezing Psalm 126 
Overweging 
Solozang/Samenzang lied 880: 
1, 2, 3, 4 
Dienst van de gebeden 
Inzameling van de gaven 
Slotlied 981 
Uitzending en 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 
 

Let op: Vanaf zondag 6 november starten de diensten om 
10.00 uur! 
 
Vandaag zondag 6 november   

gaat ds. Carla Melgers voor in de dienst. Dit is de dankdienst voor 
gewas en arbeid. 
Het orgel wordt bespeeld door Leon van Veen, Alfred Hoogendoorn 
is de koster. Agnes Huisman is de lector. 
Guido Nieuwenhuijse leidt de kindernevendienst. De koffie wordt 
vandaag verzorgd door Mieke den Haan en Rita Hagendoorn. 
 

De collecten zijn bestemd voor: 
1e inzameling van uw gaven is voor Kerk in actie, 
najaarszendingsweek. 
Goede predikanten opleiden in Zambia 
De laatste jaren groeien de kerken hard in Zambia. Ruim tachtig 
procent van de bevolking is christen. Met de groei van de kerken 
neemt de vraag naar goede predikanten toe, vooral op het platteland. Op de theologische universiteit 
krijgen de studenten niet alleen theologisch onderwijs. Maar omdat op het platteland van Zambia extreme 
armoede heerst, leden de predikanten ook hoe ze de gemeenteleden in de dorpen kunnen helpen en 
kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de dorpsgemeenschappen. 
Via Kerk in Actie collecteren we in onze kerk om goede predikanten op te leiden in Zambia. Naast 
Zambiaanse docenten geven ook twee Nederlandse docenten daar les: Thijs en Marike Blok. Een deel van 
de predikanten in opleiding zijn al voorganger. Ze verhuizen soms met hun hele gezin naar het 
universiteitsterrein. Voor 2.350 euro krijgt een theologiestudent in Zambia een jaar opleiding en 
huisvesting. Helpt u mee? 
 
2e inzameling van uw gaven is voor het onderhoudsfonds. Een kerkgemeente moet onderhouden 
worden, dat geldt zeker voor de gebouwen. Helpt u mee? 
 
Dankdagcollecte: de inzameling van uw gaven is voor de voedselbank. 
 

De bloemen 
De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet van ons allen, naar de heer Bram Bos. Het was zondag 
30 oktober een jaar geleden dat zijn vrouw Sjaan is overleden.  
Ze worden gebracht door Jan en Fia Pels. 
 

 
 

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 13 november 
Volgende week, zondag 13 november, gaat ds. Marijke Kwant voor in de dienst. 
Het orgel wordt bespeeld door Peter Burger, Eddie de Jong is de koster en Janine Zaal is bij de oppas. 
Alexander van den Bosch is de lector. Er is geen kindernevendienst. 
De collecten zijn bestemd voor plaatselijk missionair werk en de eigen diaconie. 
De koffie wordt verzorgd door Alfons en Cocky Kramer. 
 

 
 

 
 
Zoals u wellicht weet is het al jaren traditie om 
in december een kerstpakketten actie als 
gezamenlijke kerken van Hazerswoude - dorp 
te houden. 

Deze actie is bedoeld voor mensen woonachtig in Hazerswoude en Benthuizen die het financieel zwaar 
hebben, of op een andere wijze een moeilijke periode doormaken die willen we hiermee een steuntje in de 
rug geven. 
 
Af gelopen jaar is onze actie zo’n groot succes geweest! Dankzij uw medewerking, zijn er 150 pakketten 
bezorgd! 
 
Waarvan 50 pakketten een volle BIG SHOPPER met 20 bruikbare en lekkere boodschappen van o.a 
kerststol tot vruchten sap! 
Ook 100 pakketten met een kerststol en kerststukje 
 
Juist in deze moeilijke periode willen wij deze mensen niet in de kou laten staan! 
 
Vandaar:           SPONSOR EEN KERSTPAKKET 
 
En laat zien hoe wij als drie kerken in één dorp samen onze medemens helpen! Een kerstpakket kost 
€40,00. 
 
Elke bijdrage groot of klein is van harte welkom! o.v.v. Kerstpakket 
 
Op rek. Nummer NL12INGB0008859771 t.n.v. DPGH Kerstpakkettenactie. Op verzoek en na vermelding 
van uw mailadres ontvangt u nadien een factuur. Uw gift is aftrekbaar ANBI RSIN/Fiscaal nummer 
824128114 

 

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. 

 
ENERGIECOMPENSATIE 
 De komende 2 maanden krijgen velen van ons in totaal 380 euro compensatie voor de gestegen 
energie prijzen. Misschien heeft u nog een vast contract met lage prijzen, of heeft u het extraatje 
sowieso niet nodig. 
 Wilt u dan (een gedeelte) van deze compensatie aan de diaconie schenken? 
Zodat we mensen in ons dorp kunnen helpen die het wel nodig hebben! 
Penningmeester Diaconie Protestantse Gemeente NL12 INGB0000397019 
o.v.v. Compensatie 
 Uw en jouw diaconie 



 
Pagina 3 van 3 

 

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 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente  
Met vermelding gift Dankdag. 
 
Alvast hartelijke dank!                     
Uw en jouw Diaconie 
 
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. 
 

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. 
 


