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Van de predikant: 
“Zij die in het donker wonen, worden door een helder licht beschenen” 

Jesaja 9:1 
 
Over dit prachtige schilderij van de Georgische 
kunstenares Anna Mgaloblishvili ligt een 
warme gloed. Het zachte ochtendlicht speelt 
over de berg in de achtergrond en werpt zijn 
oranje stralen over het water, het gras en het 
gezicht en handen van de man. De duisternis 
wordt verdreven, de dageraad breekt aan.  
Het doet me denken aan de woorden van 
Jesaja: ‘Zij die in het donker wonen, worden 
door een helder licht beschenen’. Met deze 
woorden kondigde de profeet de komst van 
het kind aan wiens heerschappij groot zal zijn, 
en die vrede zal brengen zonder einde.  
 
In deze periode van Advent richten we onze 
aandacht op deze komst van Jezus: toen, nu en 
in de toekomst. Het is een tijd vol verlangen, 
inkeer, verwachting en hoop. 
 
Centraal in het schilderij staat een man met grote gevoelige handen. Op zijn handen is een kleine gele vlinder 
neergestreken. Vol aandacht kijkt hij naar dit onverwachtse geschenk uit de hemel. De kunstenares vertelt 
dat haar tijdens het schilderen opeens het volgende gedichtje te binnen schoot: 
 
The yellow butterfly has flown over my shoulder 
It means that you have thought of me again… probably… 
 

 

Kerkklanken Maandblad Protestantse Gemeente 
Hazerswoude 

32e jaargang - nummer 11 – dec. 2022 

Ana Mgaloblishvili: Vlinder 



 Kerkklanken december 2022, pagina 2 

Ook al wist ze niet precies waarom, ze wist dat ze een vlinder moest schilderen in de handen van de man. 
Het geeft dit werk iets poëtisch, alsof we te doen hebben met een klein gedichtje in verf. 
De vlinder is van oudsher een symbool voor de opstanding. Dit kwetsbare wezentje groeit in het verborgene, 
opgesloten in de donkere en benauwde ruimte van een cocon. Maar als het volgroeid is, slaat het zijn vleugels 
uit en vliegt bevrijd en in een hele nieuwe gedaante uit als een vrolijk en kwetsbaar teken van nieuw leven. 
Zo komt ook Jezus met Kerst de cocon van de wereld binnen. En zo gaat hij ons met Pasen voor in de 
transformatie in een verheerlijkt lichaam, dat bevrijdt en verlost een wereld zonder duisternis mag 
binnengaan. 
 
De ogen van de man drinken dit teken van nieuw leven, dat op zijn vingertoppen is neergedaald in, alsof hij 
dit bijzondere moment voor altijd wil onthouden. Beseffend dat hij in en wereld leeft vol van chaos en 
verdriet. Een wereld van vluchtelingen, honger, ziekte en geweld. Een wereld in het nauw door stikstof, 
overstromingen en genadeloze hitte. Een wereld beheerst door geld en machtswellust. 
Een paar tellen later zal de vlinder weer uit het zicht verdwenen zijn. Ook al werpt de zon zijn stralen over 
het doek, de lucht is gevuld met donkere en onrustige zwarte, witte en rode strepen vol dreiging. De vlinder 
op zijn handen betekent dan ook niet dat er geen moeite en verdriet meer zullen zijn, net zoals de geboorte 
van het Christuskind nog geen verlossing betekent uit de huidige gebrokenheid. Maar de vlinder en het kind 
in de kribbe helpen ons wel de hoop op Jezus’ wederkomst wakker te houden. Als we goed kijken, zien we 
dat er op dit doek nog meer vlinders door de lucht vliegen. Jezus komt naar ons toe in allerlei onverwachtse 
tekenen. Door het donker heen, worden we door een helder licht beschenen. 
 
Het volk dat wandelt in het duister 
zal een groot licht zien, een groot licht. 
Hef naar de hemel uw gezicht, 
met opgeheven hoofden, luister, 

Er is een zoon voor ons gegeven, 
de Zoon van God die koning is, 
die ’t licht is in de duisternis,  
de weg, de waarheid en het leven. 

En alle, alle mensen samen 
die zullen voor zijn aangezicht 
staan zingen in het grote licht.  
En Hij kent allen bij hun namen. 

(Lied 448: 1, 5, 9) 

Van harte wens ik u en jullie allen een gezegende Adventstijd en een vreugdevol Kerstfeest toe. 
Ds. Carla Melgers 

 
 

Israëlreis: 23 tot 30 maart 2023 
 
De reis staat online!  
Het is vanaf nu mogelijk je officieel aan te melden bij Drietour 
voor de Israëlreis van 23 tot 30 maart 2023 via onderstaande 
link: 
Maatwerkreis Israël o.l.v. Ds. C.C.A. Melgers (drietour.nl) 
 
Informatiebijeenkomst 
Op dinsdag 13 december, 19.30 uur  ben je van harte welkom 
op de informatiebijeenkomst in de Korenaar  
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Kerkdienstenrooster 
 
4 december 2022 10.00 uur o.l.v. ds. A. Moolenaar uit Leiden 
Organist: Jos Qualm 
Koster: Alfred Hoogendoorn 
Collecten:  
1e inzameling van uw gaven is Diaconaal Centrum De Herberg 
2e inzameling van uw gaven is het onderhoudsfonds 
 
11 december 2022 10.00 uur  o.l.v. ds. C.C.A. Melgers, viering Heilig Avondmaal 
Organist: Herman Verbree 
Koster: Eddie de Jong 
Collecten: 
1e inzameling van uw gaven is voor Kerk in actie: diaconaat 
2e inzameling van uw gaven is voor de kerk 
 
18 december 2022 10.00 uur o.l.v. dhr. H. Karstens, Leiden 
Organist: Piet Boon 
Koster: Hilbrand Zintel 
Collecten: 
1e inzameling van uw gaven is voor PKN jeugdwerk 
2e inzameling van uw gaven is voor eigen diaconie  
 
24 december 2022 18.30 uur o.l.v. ds. C.C.A. Melgers, kinderkerstfeest 
Organist: geen 
Koster: Aad van Zanten 
Collecten: 
1e inzameling van uw gaven is voor Actie werelddiaconaat: opvang voor gestrande vluchtelingen in 
Griekeland 
2e inzameling van uw gaven is voor de onkosten van deze dienst 
 
24 december 2022 21.30 uur o.l.v. ds. C.C.A. Melgers, gezamenlijke dienst met de Hervormde gemeente 
Hazerswoude Dorp 
Organist: Rudo Slappendel 
Koster: Alfred Hoogendoorn 
Collecten: 
1e inzameling van uw gaven is voor Kerk in actie: kinderen in de knel 
2e inzameling van uw gaven is voor de onkosten van deze dienst 
 
25 december 2022 10.00 uur o.l.v. ds. C.C.A. Melgers 
Organist: Herman Verbree 
Koster: Eddie de Jong 
Collecten: 
1e inzameling van uw gaven is voor Kerk in actie: kinderen in de knel 
2e inzameling van uw gaven is voor het onderhoudsfonds 
 
31 december 2022 19.00 uur o.l.v. ds. C.C.A. Melgers 
Organist: Herman Verbree 
Koster: Hilbrand Zintel 
Collecten: 
1e inzameling van uw gaven is voor Stichting Geldzorg 
2e inzameling van uw gaven is voor de kerk 
 



 Kerkklanken december 2022, pagina 4 

1 januari 2023 10.00 uur dienst wordt samengesteld door de liturgiecommissie 
Collecten:  
1e inzameling van uw gaven is voor de kerk 
2e inzameling van uw gaven is voor de eigen diaconie 
 
 

Leerhuis: Afstemmen op de Eeuwige 
 
Meditatie en bezinning op je geestelijke weg 
7 bijeenkomsten 
 
Hoe kom ik dichter bij God of de Bron van het leven? Hoe leef ik 
gelukkiger en meer in balans?  
Vele mensen voor ons zijn in hun leven hiernaar op zoek gegaan. 
Novicemeesters en coaches uit de christelijke traditie beschrijven 
hoe mensen die weg zijn gegaan; wat hen hielp en wat valkuilen 
blijken te zijn.  
In dit leerhuis maken we kennis met de vijf stappen op de 
geestelijke weg die zij onderscheiden en we voegen er een 
eigentijdse zesde stap aan toe.  
We werken met de brochure ‘Meditatie en bezinning op je geestelijke weg’’. Daarin staan teksten en beelden 
uit de traditie die ons de weg wijzen. Je zult merken dat ze je meer open maken om de Eeuwige en zijn weg 
met jou op het spoor te komen.  
 
Als je belangstelling hebt voor dit leerhuis, graag aanmelden bij ds Carla Melgers. 
 
Data en tijd (woensdagen) 
1e bijeenkomst 18 januari   19.00 – 21.00 uur 
2e bijeenkomst 15 februari   19.00 – 21.00 uur 
3e bijeenkomst 15 maart  14.00 - 16.00 uur 
4e bijeenkomst 5 april   14.00 – 16.00 uur 
5e bijeenkomst 19 april   19.00 – 21.00  uur 
6e en 7e bijeenkomst 28-30 april tijdens kloosterdagen Megen 
Of 
6e bijeenkomst 10 mei   19.00 - 21.00 uur 
7e bijeenkomst 24 mei   19.00 – 21.00 uur 
 
 

Catechese: Eten en praten 
 
Met een 6 tal jongeren in de leeftijd van 14 tot 16 jaar zijn we 
sinds september al een aantal keer bij elkaar gekomen voor 
de catechese. We beginnen altijd met het aansteken van de 
kaars. Vanuit de stilte bidden we voor de mensen om ons 
heen en voor een gezegend samenzijn. Vervolgens lezen we 
een tekst uit de Bijbel en gaan we na waar de woorden raken 
aan ons leven. Wat doet de tekst met ons, wat heeft de tekst, 
wat heeft God, ons te zeggen en wat betekent dit voor ons 
handelen.  
 
Het is altijd weer een goed samenzijn waarin we aan elkaar leren, elkaar inspireren en zoekend op weg zijn 
naar Gods bedoeling met ons leven. We sluiten ons samenzijn af met een maaltijd die verzorgd wordt door 
de ouders van de jongeren.  
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Mocht u het fijn vinden een keer met ons mee te doen, van harte welkom! Zo kunnen we door de generaties 
heen het geloof met elkaar delen. Graag aanmelden bij ds Carla Melgers. U krijgt dan te horen op welke 
dinsdagavond (aanvang 17.30 uur) we deze “catechese van jong tot oud” houden.  
 
 

Collectedoelen – nader toegelicht 
 
4 december 
1e inzameling van uw gaven is voor diaconaal centrum de Herberg 
Voor iedereen die beschutting zoekt in de storm van de het leven. Het kan zijn dat je te maken hebt met: 
eenzaamheid, overbelasting, somberheid, verwerken van verlies, dorheid in het geloof, of bijvoorbeeld 
spanning binnen relaties. Liefdevolle aandacht en pastorale begeleiding zijn de ingrediënten van een verblijf 
in de Herberg. Het dagprogramma met de gezamenlijke maaltijden, bijbelbesprekingen, creativiteit en 
themamomenten zorgt voor afwisseling en structuur. Iedere gast heeft een persoonlijk begeleider waarmee 
wekelijks een pastoraal gesprek is. En natuurlijk is er de omgeving die uitnodigt tot wandelen, fietsen en 
genieten van Gods schepping. 
 
2e inzameling van uw gaven is voor het onderhoudsfonds 
Een kerkgemeente moet onderhouden worden, dat geldt zeker voor de gebouwen.  Helpt u mee? 
 
11 december 
1e inzameling van uw gaven is voor Kerk in actie, diaconaat 
Vrolijkheid in asielzoekerscentra 
Iedere dag vluchten er kinderen en jongeren voor geweld en onderdrukking. Ze hebben vaak nare ervaringen 
achter de rug. In asielzoekerscentra wachten ze op de beslissing of ze in Nederland mogen blijven. 
Stichting De Vrolijkheid organiseert in azc’s wekelijks het KunstLab, met creatieve activiteiten zoals dans, 
theater, muziek, film en fotografie voor kinderen en jongeren. Kinderen en jongeren ontdekken en 
ontwikkelen hun talenten. Kunst en creativiteit versterken hun veerkracht en zelfvertrouwen. 
Met steun van Kerk in Actie is het Vakantie KunstLab ontwikkeld, zodat jonge azc-bewoners ook in de 
schoolvakanties creatieve workshops kunnen bezoeken. Met een feestelijke presentatie voor bewoners van 
azc’s worden de workshops afgesloten. 
 
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. 
 
18 december 
1e inzameling van uw gaven is voor PKN jeugdwerk 
Jongeren doorleven het kerstverhaal 
Welke afwegingen maakte de herbergier toen Jozef en Maria voor zijn deur stonden? Wat ging er om in de 
herders toen ze de engelen hoorden zingen? En wat dachten de Wijzen toen ze de ster volgden? Met de 
KerstChallenge - een spel van Jong Protestant, de jeugdwerk- organisatie van de Protestantse Kerk - kruipen 
jongeren in de huid van de personages uit het kerstverhaal. De KerstChallenge is een uitdaging om het 
kerstverhaal op een nieuw manier te 
beleven. Jongeren doen opdrachten, lossen puzzels op en verzamelen zoveel mogelijk punten. Maar liefst 
zesduizend jongeren doen hier elk jaar aan mee. 
 
2e inzameling van uw gaven is voor de eigen diaconie 
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24 december, kerstnachtdienst (gezamenlijke dienst met de Hervormde gemeente) 
De inzameling van uw gaven is voor Kerk in actie, kinderen in de knel 
Vluchtelingen die Griekenland proberen te bereiken maken een levensgevaarlijke reis. Ze krijgen te maken 
met honger en dorst, onveiligheid en uitputting. Soms raken ze onderweg hun familie kwijt. En bereiken ze 
eenmaal de kust, dan kan hun rubberboot zomaar meedogenloos teruggeduwd worden de zee op. Lukt het 
hen wél in Griekenland aan te komen, dan wacht hen niet het welkom waar ze op hoopten. Ze worden 
ondergebracht in gammele  tenten, blootgesteld aan kou en honger. Maar erger nog is het uitzichtloze 
wachten, soms wel jarenlang.  Kerk in Actie steunt kerken en organisaties die zich inzetten voor 
vluchtelingenkinderen in Griekenland. Op Lesbos geeft onze partnerorganisatie eerste hulp aan vluchtelingen 
- direct na aankomst - en helpt bij invullen van de benodigde papieren. Voor kinderen en jongeren zijn er 
leerzame en ontspannende activiteiten, en kwetsbare gezinnen krijgen hulp bij het vinden van onderdak. In 
Athene ondersteunt de kerk de opvang van minderjarige jongeren. Ze volgen er taal- en computerlessen, 
krijgen medische zorg en hulp bij hun asielaanvraag. De kerk helpt kwetsbare gezinnen met voedselpakketten 
en onderdak.  
Vandaag is de Kerk in Actie collecte bestemd voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. Geef licht en 
toekomst aan deze kwetsbare kinderen. Uw gift is onmisbaar. Van harte aanbevolen. 
 
25 december, 1e kerstdag 
1e inzameling van uw gaven is voor Kerk in actie, kinderen in de knel 
Een beter leven voor vluchtelingenkinderen in Griekenland 
Vluchtelingen die na een levensgevaarlijke reis Griekenland weten te bereiken krijgen niet het welkom waar 
ze op hoopten. Ze worden ondergebracht in gammele tenten, blootgesteld aan kou en honger. Maar erger 
nog is het uitzichtloze wachten, soms wel jarenlang. 
Kerk in Actie steunt kerken en organisaties die zich inzetten voor de vluchtelingenkinderen in Griekenland. 
Op Lesbos geeft onze partnerorganisatie eerste hulp aan vluchtelingen direct na aankomst en ze helpt bij 
invullen van de benodigde papieren. Voor kinderen en jongeren zijn er leerzame en ontspannende 
activiteiten, en kwetsbare gezinnen krijgen hulp bij het vinden van onderdak. In Athene ondersteunt de kerk 
de opvang van minderjarige jongeren. Ze volgen er taal- en computerlessen, krijgen medische zorg en hulp 
bij hun asielaanvraag. De kerk helpt kwetsbare gezinnen met voedselpakketten en onderdak.  
 
2e inzameling van uw gaven is voor het onderhoudsfonds 
Een kerkgemeente moet onderhouden worden, dat geldt zeker voor de gebouwen.  Helpt u mee? 
 
31 december, oudjaarsavond 
1e inzameling van uw gaven is voor stichting geldzorg 
De Stichting GeldZorg Alphen aan den Rijn is ontstaan uit een werkgroep van het Diaconaal 
Platform Alphen aan den Rijn. Deze werkgroep hield zich bezig met de vraag hoe mensen met 
(dreigende) schulden geholpen kunnen worden. Vanuit deze werkgroep zijn er cursussen 
georganiseerd die maatjes hebben opgeleid om mensen thuis te bezoeken en hen te helpen bij financiële 
problemen. Het aantal maatjes en ook het aantal hulpvragen steeg en leidde tot de oprichting van de 
stichting in augustus 2011. 
De Stichting GeldZorg Alphen aan den Rijn is er voor iedereen, ongeacht identiteit, ras, geloofskeuze of 
geslacht. Uitgangspunten zijn: Er zijn op basis van eerlijkheid, gelijkwaardigheid en echtheid – samen sterker 
staan – financiële vrijheid. 
Cursussen om maatjes op te leiden worden gegeven door ervaren leden van de stichting en daarnaast door 
professionals van de afdeling schuldhulpverlening van de gemeente Alphen aan den Rijn. Inmiddels is de 
stichting uitgegroeid tot zo’n 70 vrijwilligers die ervoor zorgen dat jaarlijks enkele honderden mensen worden 
begeleid naar financiële zelfstandigheid. 
Er wordt veel werk verzet binnen de stichting in een goede sfeer.  
 
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. 
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1 januari, nieuwjaarsdag 
De inzameling van uw gaven is voor de kerk & de eigen diaconie, elk 50% 
 
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 oktober 2022 
 
Kerk: 09/10 € 155,49 
 16/10 € 165,49 
 30/10 € 175,99 
  
Onderhoudsfonds: 02/10 € 157,05 
 23/10 € 156,49 
  
Diaconie: 09/10 € 156,99 
 16/10 € 164,99 
 30/10 € 189,79 
 
Kerk in Actie/PKN 
Kerk & Israël: 02/10 € 174,49 
 
Ned. Bijbelgenootschap: 23/10 € 155,49 
 
Heilig Avondmaal 
Pakistan noodhulp: 16/10 € 324,99  
 
 

Geef vandaag voor de kerk van morgen 
Actie Kerkbalans 2023 komt eraan 

 
In januari doet onze gemeente mee aan de Actie Kerkbalans 2023. Tijdens deze actieperiode zullen we u als 
kerkleden om een financiële bijdrage vragen, zodat we ook in 2023 kunnen doen waar we als kerk voor staan. 
Het thema van de Actie is ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Want ook in de toekomst willen we 
samen kerk-zijn en naar elkaar omzien. Van betekenis zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. 
Uitnodigend zijn voor jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben.  
 
Daar hebben we uw steun bij nodig. Want als kerk krijgen we geen subsidie. De financiële bijdrage van onze 
leden is noodzakelijk om te kunnen bestaan. Vandaar dat we onze gemeenteleden ieder jaar om een bijdrage 
vragen. Tussen 14 en 28 januari ontvangt u daarom een brief met het verzoek om bij te dragen. We hopen 
dat we weer op u mogen rekenen! Dankzij uw bijdrage kan de kerk van waarde blijven voor al haar leden en 
plannen maken voor de toekomst. 
 
Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. Op naar de kerk van 
morgen!  
 
Met vriendelijke groeten, 
Dick Zaal, namens het College van Kerkrentmeesters. 
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Actie Kerkbalans 2023: vrijwilligers gezocht 
 
Beste gemeenteleden, 
Ook komend jaar wordt uw financiële bijdrage voor het werk van onze kerk gevraagd via de Actie Kerkbalans. 
Deze wordt gehouden van 14 januari t/m 28 januari 2023. Het thema van Actie Kerkbalans in 2023 is ‘Geef 
vandaag voor de kerk van morgen’.  
 
Dankbaar dat het College elk jaar weer een beroep kan doen op een groot aantal gemeenteleden die de 
toezeggingsbrieven bezorgen en later weer ophalen. Enkele oudere lopers hebben aangegeven dat zij door 
fysieke problemen niet meer in staat zijn om deze activiteit te doen. Ook door verhuizing en overlijden missen 
we een lopers.  
Het College is dus op zoek naar nieuwe vrijwilligers, die tijdens de Actie Kerkbalans de brieven willen 
bezorgen en ophalen. Wij hopen dat we een beroep kunnen doen op de jongere gemeenteleden. Het werk 
valt best wel mee. Het bezorgen zal ongeveer een half uur in beslag nemen en het ophalen van de 
retourenveloppe een goed uur. Als kerk moeten we toch in staat zijn op deze vacatures op te vangen!  
 
Bent u in de gelegenheid om ons te helpen; graag contact opnemen met Dick Zaal. Zijn telefoonnummer is 
06-83792490.  
Email: dhzaal@hetnet.nl  
Bij voorbaat hartelijk dank. 
 
 

Periodieke gift 
 

Er wordt aan de leden van het College van Kerkrentmeesters wel eens de vraag gesteld naar de procedure 
periodieke giften. In verband hiermede wil ik u het volgende artikel van de PKN Utrecht onder de aandacht 
brengen. 
 
Sinds 1 januari 2014 is het eenvoudiger om een gift aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) te 
doen die, binnen daarvoor geldende regels, fiscaal volledig aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting. 
Normale giften zijn aftrekbaar boven 1 procent van het verzamelinkomen. Die drempel geldt niet voor een 
periodieke gift. Dat was voor 1 januari 2014 al zo, maar alleen als dit was vastgelegd in een notariële akte. 
Een periodieke gift kan nu ook via een overeenkomst tussen de gever en de ANBI worden geregeld. Dat is 
eenvoudiger en scheelt uiteraard ook de kosten voor een notaris. 
Een gift is een periodieke gift als: 

• de gift is vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst; 
• de bedragen regelmatig (minsten 1 keer per jaar) worden overgemaakt naar de ANBI die in de 

overeenkomst wordt genoemd; 
• de bedragen steeds (ongeveer) even groot zijn; 
• de bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar worden overgemaakt naar dezelfde instelling;  
• de ANBI geen tegenprestatie levert voor de gift. 

 
De periodieke gift eindigt op de einddatum van de overeenkomst (minimaal 5 jaar) of bij het overlijden van 
de gever en/of eventueel bij zijn of haar partner. Wanneer de gever onverhoopt werkloos wordt en niet meer 
aan de minimale looptijd kan voldoen, kan bij de belastingdienst een vrijstelling worden aangevraagd en 
hoeft het fiscale voordeel niet te worden terugbetaald. 
 
De Protestantse Kerk in Nederland (PKN), de plaatselijke gemeenten en diaconieën hebben een ANBI-status. 
Als de overeenkomst wordt aangegaan met de PKN en in de overeenkomst is opgenomen dat de gift bestemd 
is voor de (diaconie van de) lokale gemeente waar de gever op dat moment staat ingeschreven, verhuist de 
periodieke gift bij verhuizing mee naar de ‘nieuwe’ gemeente. Uiteraard kunnen de gemeenten ook zelf 
overeenkomsten met hun gemeenteleden aangaan. 
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De periodieke gift kan worden ingezet als een effectief instrument voor het verhogen van de inkomsten van 
de plaatselijke gemeente. Dat geldt voor de inkomsten uit Kerkbalans, maar ook voor eventuele specifieke 
projecten. Het fiscale voordeel is afhankelijk van de hoogte van de gift en het inkomen van de gever en zijn 
of haar partner. 
 
Op de website: www.berekenhet.nl/giften/periodieke-giften.html kan men het fiscale voordeel berekenen. 
Overigens handt dat voordeel ook samen met het bedrag aan normale giften. Is dat gelijk of hoger dan 1 
procent van het verzamelinkomen, dan is er nauwelijks of geen belastingvoordeel. 
Uiteraard levert het de gemeente pas voordeel op wanneer de gever het fiscale voordeel geheel of 
gedeeltelijk ten goede laat komen aan de gemeente. Nu de kosten voor een notaris kunnen worden 
voorkomen, levert elke euro die meer gegeven wordt een direct voordeel op. In de praktijk zal het vanaf een 
bijdrage van circa € 150,00 per jaar de moeite lonen.  
 
Bron: PKN Utrecht. Auteur de heer Nic Rijnbende, projectleider van het team Ondersteuning Plaatselijke 
Geldwerving van de Protestantse Kerk in Nederland. 
 
Heeft u naar aanleiding van dit artikel vragen of wellicht belangstelling voor deze periodieke gift; dan kunt u 
de penningmeester van het CvK hiervoor benaderen. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Dick Zaal 
 
 

Lief en leed 
 
Voor berichten over lief en leed in onze gemeente kunt u contact opnemen met een kerkenraadslid of 
wijkmedewerker.  
 
 

Zuinig met energie in de Korenaar 
 
Nagenoeg iedereen is in de afgelopen periode geconfronteerd met een hogere energierekening of kan 
binnenkort een hogere rekening voor elektra en gas verwachten. Dat geldt ook voor de Korenaar. We 
beschikken over een prachtig pand, maar het verwarmen en verlichten van de verschillende ruimtes wordt 
steeds kostbaarder. Het College van Kerkrentmeesters heeft daarom een aantal maatregelen getroffen om 
de energiekosten te drukken.  
 
In de komende periode wordt de verlichting in het kerkgebouw kritisch bekeken; waar dat rendabel is, zullen 
lampen worden vervangen door zuiniger exemplaren. Verlichting zal vanaf nu vooral worden ingezet waar 
het noodzakelijk is, ook voor de veiligheid. Maar verlichting die vooral als decoratie dient, wordt vaker 
uitgeschakeld.  
 
We zijn in overleg met een leverancier over de plaatsing van zonnepanelen, om beter in onze eigen behoefte 
aan elektriciteit te kunnen voorzien. Door de bijzondere vorm van ons kerkgebouw is dat nog wel even een 
puzzel, maar dat bepaalt vooral waar zonnepanelen het beste geplaatst kunnen worden. Dát er 
zonnepanelen gaan komen, is wel duidelijk. 
 
De verwarmingsketels in de kerk zijn in de afgelopen periode vervangen door nieuwe zuiniger exemplaren. 
Dat scheelt alvast op de gasrekening. Een andere maatregel is het wat lager zetten van de 
verwarmingsthermostaat voor de kerkzaal en de zaal achter de kerkzaal (de ‘grote zaal’). Die zalen worden 1 
graad lager verwarmd, ook dat scheelt. We doen daarbij ons uiterste best om het voor de bezoekers van 
kerkdiensten zo comfortabel te houden. Er is natuurlijk alle begrip als u ervoor kiest om vanwege die iets 
lagere temperatuur uw jas tijdens de dienst aan te houden. 
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Op zondagen zullen de radiatoren in de hal voor en na de dienst niet worden verwarmd. En de zalen in de 
Korenaar zullen in de komende periode niet meer worden ‘voorverwarmd’. Alleen op het moment dat een 
zaal daadwerkelijk in gebruik wordt genomen, kan de verwarming worden aangezet. De capaciteit van de 
verwarming is zo goed, dat de zaal dan ook snel op temperatuur is. 
 
Het spreekt voor zich dat we alleen zuiniger stoken als het redelijkerwijs ook kan. Mocht er in de komende 
winter sprake zijn van een stevige vorstperiode, dan zullen we ons stookgedrag weer moeten aanpassen. 
Op deze manieren proberen we de kosten voor onze kerk tot het noodzakelijke te beperken. We rekenen 
daarbij op uw begrip.  
 
Als u nog andere suggesties voor besparing heeft, of als u wilt reageren op de besparingsmaatregelen, laat 
dat dan a.u.b. even weten aan een van de leden van het College. Of stuur een mailbericht naar 
kerkrentmeester@pghkorenaar.nl. 
 
Namens het College van Kerkrentmeesters, 
Cornèl Hassefras 
 
 

Kort verslag Kerkenraadsvergadering 10 oktober 2022 
 
Aanwezig: Willem de Beus, Marianne Bol, Annette van den Bosch, 
Rita van Dorp, Trudy den Haan, Mieke den Haan, Agnes Huisman, 
Christiaan Knibbe, Jaap Kraay, ds. Carla Melgers, Meinte Vierstra, 
Eline Wessels, Marian Zintel 
Afwezig met bericht: Janny Bos, Anneke de Jong, Heleen Polderman 
 
1. Welkom voorzitter, opening  
Christiaan steekt de kaars aan, Annette opent met een gebed n.a.v. 
de toestand in de wereld.  
 
2. Bezinning – Carla 
Aanstaande zondag vieren we het Heilig Avondmaal, maar met welke gedachte gaan we brood en wijn met 
elkaar delen? Carla verspreidt een afbeelding van een blinde Jezus aan een tafel met een zeer divers 
gezelschap. De vragen die ze daarbij stelt zijn: Zou je willen aanschuiven en zo ja, waar wil je plaatsnemen?  
We delen met elkaar wat ons aanspreekt in de afbeelding en met wie van de gasten we ons identificeren en 
waarom.  
 
3. Notulen vergadering 12 september 

- Rita vraagt naar de uitkomst van het gesprek met de kandidaat pastoraal medewerker. Annie 
Vermeij heeft aangegeven niet beschikbaar te zijn voor 12 uur in de week, maar ze is nog wel 
beschikbaar voor crisispastoraat en uitvaarten.  

- Mieke heeft een kast voor de puzzels gekocht. 
 
4.  Afscheid aftredende ambtsdragers /  pauze 
Willem geeft aan dat hij was geraakt door de afscheidsdienst. Alle aftredende ambtsdragers geven aan dat 
ze de dienst als mooi, indringend, ontroerend, maar vooral als heel persoonlijk hebben ervaren.  
Na een aantal woorden van Christiaan en een gedicht Nieuw Vuur uit het boekje Bermoogst van Janneke 
Nijboer drinken we koffie met Taart.  
Christiaan overhandigt de voorzittershamer symbolisch aan Meinte.  
Hierna verlaten Willem, Christiaan, Marian en Eline de vergadering. 
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5. Diverse met elkaar verbonden onderwerpen over de eredienst, kindernevendienst, oppas, jonge 
gezinnen 

Hiervoor hebben we de leiding van de kindernevendienst uitgenodigd: Guido Nieuwenhuijse, Lavinia 
Spruitenburg, Anne Kluvers (helaas door ziekte niet aanwezig), Johan Langelaar (als contactpersoon van de 
Korenaargroep Weidelanden) en Sharon Kastelein (als contact persoon van de Korenaar groep jonge 
ouders). Meinte heet alle gasten welkom. Carla licht toe waarom ook Johan en Sharon zijn uitgenodigd. 
Vanavond stond het onderwerp Kindernevendienst op de agenda n.a.v. de brief die Christiaan eerder dit 
jaar aan hen gezonden heeft en hun reactie daarop. Maar dit gaat om een breder perspectief: hoe maken 
we de eredienst weer aantrekkelijk voor gezinnen met (jonge) kinderen? 
 
We wisselen van gedachten met elkaar over hoe de eredienst zo in te richten dat het weer aantrekkelijk 
wordt voor kinderen en hun ouders om naar de kerk te komen. Voor kinderen is de ontmoeting met andere 
kinderen belangrijk, maar die moeten er dan wel zijn. 
Voor de kindernevendienst zou moeten gelden dat het aantal kinderen niet uitmaakt. Belangrijk is om zo 
veel mogelijk toch de kindernevendienst aan te bieden.  
 
Een aantal belangrijke uitkomsten: 
Allereerst zijn we heel blij met de inzet van de leiding van de kindernevendienst! 
Vanaf de adventstijd gaan we proberen de kindernevendienst en de oppas samen te voegen.  
De Korenaar app is een goed middel om elkaar op de hoogte te houden van activiteiten,  
Verder zijn er een aantal activiteiten die kinderen kunnen doen, waardoor het voor kinderen 
aantrekkelijker wordt naar de kerk te komen, zoals bv. Samen met de koster de klok luiden, de kaars 
aansteken, een schriftlezing doen. Carla heeft deze week contact met de Johannes Postschool. In de dienst 
zou dan ook vaker liederen gezongen kunnen worden die daar aan de kinderen wordt geleerd.  
We spreken af dat de genoemde gasten in de kerkenraadsvergadering voor de start van advent worden 
uitgenodigd, dat is maandag 14 november.  

 
6. Toekomst-/beleidsvisie 
Het moderamen stelt voor een extra kerkenraadsvergadering te plannen voor het onderwerp Beleids- en 
toekomstvisie. Voorstel van maandag 28 november is akkoord. 
 
7. Mededelingen predikant 

- Carla is op bezoek geweest bij nieuwe gemeenteleden Jan Morssink en Chris Vader. Zij zijn onlangs 
lid geworden van onze gemeente en ze hebben Carla gevraagd hun huwelijk in te zegen op 1 juli 
2023 in Middelharnis. 

- Mieke van den Bosch heeft aangegeven de preekvoorziening van Ge Hoogendoorn te willen 
overnemen. 

- De wens bestaat om het Heilig Avondmaal weer in een grote kring te vieren in plaats van lopend. 
De diaconie bekijkt de mogelijkheden.  

 
8. Mededelingen voorzitter 
In het gezamenlijk moderamen met Koudekerk/Rijndijk is afgesproken in 2023  
4 gezamenlijke diensten te houden en de openluchtdienst  op 1e Pinksterdag 
 
9. Rondvraag 
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt 
     
10.   Sluiting  
Marianne Bol leest een gebed uit het boekje Op vleugels van Sytze de Vries 
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Kort verslag Kerkenraadsvergadering 14 november 2022 
 
Aanwezig: Marianne Bol, Rita van Dorp, Mieke den Haan, Trudy den 
Haan, Annemieke Hoogendoorn, Agnes Huisman, Anneke de Jong, 
Jan Jongenotter, ds. Carla Melgers, Meinte Vierstra, Dick Zaal 
Afwezig: Annette van den Bosch en Jaap Kraaij 
    
1. Welkom voorzitter, opening Trudy den Haan 
Meinte opent met het aansteken van de kaars en heet speciaal Jan 
en Dick van harte welkom. Trudy opent met het lezen van een 
gedicht en spreekt een gebed uit. 

 
2. Bezinning Anneke de Jong 
Anneke leest een stuk van ds. Gertine Blom uit de Nieuwsbrief Petrus van de PKN over het Heilig 
Avondmaal . We bespreken wat de tekst met ons doet en wat het oproept. 
 
3. Begrotingen  
Jan en Dick lichten alle begrotingen, waar nodig toe. 
Veel gemeenten lijden aanzienlijk grote verliezen. Hazerswoude gaat ook iets in de min, maar dit is nog 
steeds zeer acceptabel. 
Een aantal zaken heeft veel aandacht, zoals de energiekosten. Na dit jaar loopt het contract met de 
leverancier af en zal bezien moeten worden welke gevolgen dit heeft. In het fonds groot onderhoud zit een 
kleine meevaller: het opknappen van de klokkentoren viel goedkoper uit. In de begroting van de diaconie 
moet nog een aanpassing worden aangebracht door de kosten van de seniorenmiddag voor 2023, die is 
begroot op € 750; deze aanpassing wordt verwerkt. Na deze genoemde aanpassing gaat de kerkenraad 
akkoord met alle ingediende begrotingen. 
Jan en Dick verlaten de vergadering. 
 
Ingelast agendapunt: Kindernevendienst  
In de kerkenraadsvergadering van oktober is afgesproken dat de leiding van de kindernevendienst zou 
aansluiten, daarvoor sluiten Sharon Randeraad, Guido Nieuwenhuijse, Lavinia Spruitenburg en Anne 
Kluvers aan. 
Na overleg is besloten de oppasdienst en de kindernevendienst, ingaand 01-01-2023  samen te voegen, 
zowel de leiding als de locatie. Er worden afspraken gemaakt en de afstemming met de oppasdienst vindt 
nog plaats. De kerkenraad gaat akkoord met het voorstel. Evalueren na een paar maanden. Maart 2023 
 
4. Notulen vergadering 10 oktober + mutaties 
Luc van Rijthoven krijgt vanuit de gemeente namens de kerkenraad een kaart i.v.m. zijn huwelijk 
 
5. Uit de commissies:  
5.1 Missionaire Commissie  
De kennisquiz is geweest, is een goede avond geweest 
Het rooster voor Nu zijt wellekome is gevuld 
Aan de kerstkaarten wordt gewerkt. 
De adventskalenders zijn ontvangen en worden, voorzien van een tekst van Carla, verspreid onder de 
oudere gemeenteleden. 
De collecte tijdens het kinderkersfeest is bestemd voor opvang voor gestrande vluchtelingen in 
Griekenland, actie werelddiaconaat. Collecteren gaat d.m.v. kinderen met een collectezak bij de uitgang.  
Kerststallen in de hal: op 17 december nemen Tieke en Martien van Zanten de aangeboden kerststallen in, 
deze zijn op de zondag daarna te bekijken. 
Kerstversiering: Jan Pels wil het versieren van de kerk voor de kerst wel weer doen. Liturgisch 
bloemschikken ook vragen? actie Mieke 
Bij de kerstnachtdienst en op 1e kerstdag is er een blazers ensemble. 
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5.2 Diaconie 
De kerstpakketten-actie komt op gang, ondanks het “gedoe” met in eerste instantie een verkeerd 
rekeningnummer in de publicaties. Er zijn inmiddels al 35 aanmelding via “Tom in de buurt” voor 
ontvangers van het pakket. 
 
5.3 College van Kerkrentmeesters 
Het college komt met een voorstel voor de kerkenraad met maatregelen om de energiekosten in de hand 
te houden. Belangrijk hierbij is: 
-Gemeente en kosters goed informeren 
-Goed luisteren naar signalen over kou uit de gemeente  
-Maatregelen heroverwegen als het heel koud wordt 
 
5.4 Liturgiecommissie 
De liturgie voor Gedachteniszondag is klaar.  
Na gedachtewisseling wordt afgesproken dat de liturgiecommissie ook de dienst op 1 januari voorbereidt, 
ondanks dat dat op een zondag valt. 
Op 11 december wordt afscheid genomen van de cantorij. 
De lezing door de lector is niet altijd uit de NBV21 vertaling. Marianne vraagt de lectoren het verzoek om 
uit de NBV21 te lezen. 
 
5.5 Pastoraat 
Op 2 november was de middag met de ouderen georganiseerd door de wijkmedewerkers. Een groep van ± 
45 mensen was aanwezig, de middag was heel fijn.  
Piet Bos heeft een film vertoond over Hazerswoude; er is heerlijk met elkaar gegeten. Compliment voor de 
wijkmedewerkers voor de organisatie! 
Begin december komen de wijkmedewerkers bij elkaar om de kerstattentie voor te bereiden. 
In februari wordt door Marianne en Carla een bezinningsavond georganiseerd voor de wijkmedewerkers; 
dit wordt later in het jaar nog een keer herhaald. 
We bespreken nog een aantal pastorale zaken 
 
5.6 Groep Nieuwe Wegen 
Het verslag van het overleg van september is bijgevoegd, is akkoord. Tijdens de laatste bijeenkomst is 
overleg geweest met Johan Langelaar over het starten van een groep in de Weidelanden. 
 
6. Aantal korte bespreekpunten: 

a. Collecterooster - wordt door de kerkenraad akkoord bevonden 
b. Duurzaamheid in de kerk – bv. gebruik maken van fairtrade koffie.  

In het verleden is gebruik gemaakt van Max Havelaar koffie. Agnes vraagt Marian om in het vervolg 
Max Havelaar koffie aan te schaffen. We willen graag een groene kerk zijn, maar hoe geef je dat 
gestalte? Het gaat dan ook om persoonlijke bewustwording hoe je als christen met duurzaamheid en 
gerechtigheid omgaat. Dit wordt in het moderamen voorbereid. 

c. Inspiratiefestival – bijlage (link): https://www.inspiratiefestival-terschelling.nl/ 
Het zou mooi zijn als een groep van de kerk ernaartoe gaat. Belangrijk om op tijd te beslissen, want 
dan kan bv. van tevoren gezamenlijk een ruimte om te overnachten worden gezocht. Agenderen voor 
kerkenraadvergadering december.  

d. Voorbereiding KR vergadering 28 november 
Carla heeft een stuk gemaakt ter voorbereiding op de extra KR vergadering van 28 november. Agnes 
mailt dit naar de kerkenraad. De grote vraag om te beantwoorden:  Wat is ons verlangen voor de 
toekomst van de kerk en hoe komen we daar? Wat voor soort kerk zijn we en willen we zijn? 
Gezien de situatie wordt het wel betreurd dat het maken van visie en een beleidsplan door allerlei 
omstandigheden (Corona, ziekte) lang op zich heeft laten wachten en dat we het nu met een veel 
kleiner clubje moeten doen. 
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e. Aanbod Nelleke de Beus – Simon Voets – Robert Hagendoorn 
Zij hebben het moderamen gevraagd om gesprek en aangegeven dat ze bereid zijn  om te helpen en 
mee te denken over de toekomst van de kerk, met name wat betreft de middengroep (40-60-ers). Zij 
willen deze groep mensen persoonlijk gaan benaderen om ze  op die manier weer meer te betrekken 
bij de gemeente. 
Ze zullen een concreet voorstel en een plan van aanpak sturen aan de kerkenraad 

 
7. Pauze 

 
8. Stand van zaken vacatures / nieuwe ambtsdragers / Pastoraal medewerker 
Allereerst meldt Carla dat de aanwezigheid van Annemieke een speciale reden heeft:  
Ze heeft nl. aangegeven ambtsdrager te willen worden! De bevestiging vindt plaats op 15 januari. Daar zijn 
we als kerkenraad heel blij mee en dankbaar voor. Dit heuglijke feit wordt dan ook met applaus begroet. 
Er is mogelijk een te benaderen kandidaat voor de functie van Pastoraal medewerker. De kerkenraad is 
akkoord dat deze persoon wordt benaderd om eventuele belangstelling te peilen. Verder bespreken in het 
moderamen 
 
9. Mededelingen predikant 
Het Leerhuis gaat, na een aantal keren uitstel, weer van start. Er zijn nog 3 plekken beschikbaar. 
Carla brengt een artikel onder de aandacht over een gemeente die zelf, i.s.m. een reisbureau, een 
vakantieweek voor weduwen/weduwnaars/allengaanden heeft georganiseerd. Agenderen voor de 
kerkenraadsvergadering van december.  
 
10.  Mededelingen voorzitter 
Geeft aan dat het goed is te zien dat het aantal bezoekers bij de kerkdiensten toeneemt! Daarnaast lijkt er 
een positievere energie door de gemeente te gaan.  
 
11.  Rondvraag 
Hier wordt, gezien de tijd, geen gebruik van gemaakt. 

     
12.  Sluiting 
We zingen lied 248 uit het Liedboek. 
 
 

Jarigen: 4 jaar 
 
13 december 
Julianne Kluvers 
 
Bron: Kerkelijk bureau 
 
 

Kerkelijke stand 
 

Nieuw ingekomen in onze gemeente: 
Dhr. H. Endeveld en mevr. J. Endeveld-Spijker 
Dhr. A.P. Snel en mevr. A.A. Snel - van Amsterdam 
  
Verhuisd binnen onze gemeente: 
Mevr. A.E. Rozenbrand-Windhorst, Mare, Jula en Ebe 
 
Bron: Kerkelijk bureau 
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Jarigen: 80+ 
 

5 december 
Dhr. A.B. Slappendel     80 jaar 
 
7 december 
Dhr. B.A. Slappendel     82 jaar 
 
12 december 
Mevr. J.J. Bos – Tazelaar    85 jaar  
 
22 december  
Mevr. L. Kastelein – Kastelein   85 jaar 
 
25 december  
Mevr. C.M.E. Hesseling – Groen in ’t Woud, 87 jaar 
 
1 januari  
Mevr. A. de Gelder – Eikelenboom   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. 
 
Bron: Kerkelijk bureau 
 
 

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 januarinummer inleveren tot 22 december 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.  
Aan 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 december 2022 
 

Dag en datum Bijbeltekst Onderwerp 
do 1 dec Jesaja 10:5-19 Hoogmoed komt voor de val 
vr 2 dec Jesaja 10:20-27 Nog even 
za 3 dec Jesaja 10:28-34 Nietsontziende macht 
zo 4 dec Jesaja 11:1-10 Advent II - De telf van Isaï 
ma 5 dec Jesaja 11:11-16 Een rest zal terugkeren 
di 6 dec Jesaja 12:1-6 Je zult weer zingen 
wo 7 dec Filippenzen 3:1-11 Wat is waardevol? 
do 8 dec Filippenzen 3:12-21 Op weg naar de finish 
vr 9 dec Jesaja 13:1-5 Op oorlogspad 
za 10 dec Jesaja 13:6-18 De dag van de HEER 
zo 11 dec Jesaja 13:19-14:2 Advent III - Babel gevallen 
ma 12 dec Jesaja 14:3-11 Een van ons? 
di 13 dec Jesaja 14:12-23 Gevallen ster 
wo 14 dec Jesaja 14:24-32 Wie zal de HEER tegenhouden? 
do 15 dec Filippenzen 4:1-9 Vreugde 
vr 16 dec Filippenzen 4:10-23 Voldaan 
za 17 dec Matteüs 1:1-17 Voorouders 
zo 18 dec Matteüs 1:18-25 Advent IV - God met ons! 
ma 19 dec Romeinen 1:1-15 Verlangen naar Rome 
di 20 dec Romeinen 1:16-32 Onzichtbare zichtbaar gemaakt 
wo 21 dec Romeinen 2:1-16 Geen onderscheid 
do 22 dec Psalm 14 Niet één? 
vr 23 dec Titus 1:1-16 Hoge eisen 
za 24 dec Titus 2:1-15 Voorschriften voor jong en oud 
zo 25 dec Titus 3:1-14 Eerste Kerstdag - Doe altijd het goede 
ma 26 dec Romeinen 2:17-29 THartsgesteldheid  
di 27 dec Romeinen 3:1-8 De Joden als eerst 
wo 28 dec Romeinen 3:9-20 De wet leert ons wat zonde is 
do 29 dec Romeinen 3:21-31 Kun je je ergens op laten voorstaan? 
vr 30 dec Romeinen 4:1-12 Abraham de verbinder 
za 31 dec Romeinen 4:13-25 Door het geloof... 
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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  
 
 


