
 
Pagina 1 van 3 

 

Zondag 4 december 2022 
2e zondag Advent 

Welkom 
Lied voor de dienst: 439: 1 en 2 
Stil moment 
Intochtslied: 85: 3 en 4 
Bemoediging/Groet 
Aansteken adventskaarsen 
Kyriegebed: 463: 1,2,3,4,6,8 
Gebed bij de opening van de 
Schriften 
Kinderlied 
Schriftlezing: Genesis 38 samen 
met de lector 
Zingen lied: 442: 1, 2 
Schriftlezing: Mattheus 1:1 t/m 3 
Zingen lied: 441: 1,3,4 
Verkondiging 
Zingen lied: 494: 1, 2  
Dankzegging en voorbeden 
Collecten  
Slotlied 444: 1,2,3,4,5 
Zegen   
Gezongen ‘’amen’’ 
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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 4 december Deze week, zondag 4 december, 

gaat ds. Annelies Moolenaar uit Leiden voor in de dienst. 
Jos Qualm bespeelt het orgel, de koster is Alfred Hoogendoorn, Lily 
Hoogendoorn is bij de oppas, de kindernevendienst wordt geleid door 
Lavinia Spruitenburg, Ellen de Gelder is de lector. 
De koffie wordt verzorgd door Gerrie de Wit en Rita de Gelder. 
 

De collecten zijn bestemd voor: 
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? 
 

Kerststallen 
De Missionaire Commissie heeft bedacht dat het heel sfeervol en leuk zou zijn om vanaf zondagochtend 
18-12 de hal van de Korenaar aan te kleden in kerstsferen. Daarvoor zijn wij op zoek naar Kerststalletjes. 
Iedereen die een Kerststalletje zou kunnen missen tot zondag 25-12 vragen wij om deze neer te zetten, 
hetzij zaterdag 17-12 hetzij op zondagochtend 18-12 voor de dienst. 
Hartelijk dank alvast ♥ 

 
Aanmeldingen Kerstpakket! 
Ook dit jaar hoor ik graag van u of u iemand weet die een steuntje in de rug kan gebruiken (om wat voor 
reden dan ook) door middel van een Kerstpakket! 
Aanmelden kan tot 12-12. 
Bel 06-23488964 of mail meintevierstra@outlook.com 
Bij voorbaat dank en hartelijke groet, 
 

De bloemen 
De bloemen gaan, met een hartelijke groet en felicitatie, naar dhr. Geert Hassefras. Geert mocht dinsdag 
29 november de mooie leeftijd van 90 jaar behalen. 
Wij willen hem hiermee van harte feliciteren. De bloemen worden gebracht door Willy 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 11 december, gaat ds. Carla Melgers voor in de dienst. In deze dienst vieren 

we het Heilig Avondmaal. De cantorij zal dan voor de laatste keer de zang ondersteunen. 
Herman Verbree bespeelt het orgel, Eddie de Jong is de koster, Femke Langelaar is bij de oppas, de lector 
is Annie Hassefras, Sabine Dijksterhuis leidt de kindernevendienst. 
De koffie wordt verzorgd door Martien en Tieke van Zanten. 
De collecten zijn bestemd voor Kerk in Actie, diaconaat en de kerk. 
 

Viering Heilig Avondmaal in een kring 

 
Op 11 december hopen we weer met elkaar het Heilig Avondmaal te vieren  
Als de Corona-maatregelen het toestaan vieren we de maaltijd van de Heer in een kring, zoals we gewend 
zijn te doen op Witte donderdag, maar dan een grotere kring.  
Om alles zo goed mogelijk te laten verlopen willen we uw/jouw medewerking vragen voor het volgende: 

- Als we de maaltijd starten stellen we ons op in een grote kring om de twee centrale vakken heen 

- Volgt u daarbij alstublieft de aanwijzingen van de ambtsdragers op 

- U staat met het gezicht naar de banken toe 

- De predikant en de diaken(en) komen in de binnenkant van de grote kring langs met het brood en 

de wijn 

- We vragen u te wachten tot iedereen een stukje brood heeft gekregen, zodat we met elkaar tegelijk 

het brood tot ons nemen 

- Hetzelfde geldt voor de wijn: wilt u wachten tot iedereen een bekertje met wijn/druivensap heeft 

gekregen? Dan drinken we allen tegelijk de wijn/druivensap 

- Na de maaltijd worden de bekertjes weer ingezameld 

- Mensen die minder valide zijn of niet zo lang kunnen staan, kunnen in de bank blijven zitten. Een 

ambtsdrager komt naar u toe met brood en wijn. 

- We vragen u daarvoor in de twee centrale vakken plaats te nemen aan de buitenkant van de 

vakken, dus aan de kant van de ingang en aan de kant van de muur met het kunstwerk 

Op deze manier hopen we een goede, gezegende maaltijd van de Heer met elkaar te vieren 
Het is Christus zelf die ons uitnodigt om deel te nemen in gemeenschap met Hem. God wil in en door het 
Heilig Avondmaal bij ons aanwezig zijn, in Zijn gemeenschap van gelovigen. Hoewel het Heilig Avondmaal 
aan ons wordt bediend, ontvangen wij brood en wijn rechtstreeks uit Zijn hand. Wij zijn te gast bij de Heer 
in verbondenheid met Hem en met elkaar. 

 
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 aantal lopers.  
Het College is op zoek naar nieuwe vrijwilligers, die tijdens de Actie Kerkbalans de brieven willen bezorgen 
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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 om 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. 
 
(N)U ZIJT WELLEKOME – BIJ DORPSGENOTEN THUIS 
Een levende adventskalender. Op alle dagen van de adventstijd is er een adres waar mensen uit 
Hazerswoude-Dorp tussen 10-11.30 uur welkom zijn voor een kop koffie of thee. Ook niet-kerkelijk 
en jong of wat ouder bent u van harte welkom! 
Houdt u er wel rekening mee dat niet alle huizen rollator/rolstoel toegankelijk zijn. 
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? 
Zondag 27 nov.  In de 3 kerken na de viering 
Maandag 28 nov.  Fam. v.d. Linde 
Dinsdag 29 nov.  Goedemorgenkoffie in de Regenboog, Raadhuisplein 
Woensdag 30 nov.  Fam. Hoogendoorn 
Donderdag 1 dec.   Fam. v. Vliet 
Vrijdag  2 dec.   Ds. C. Melgers 
Zaterdag 3 dec.   Fam. v. Leijden 
Zondag 4 dec.   In de 3 kerken na de viering 
Maandag 5 dec.   Fam. de Wilde 
Dinsdag 6 dec.   Goedemorgenkoffie in de Korenaar 
Woensdag 7 dec.   Fam. Scheer 
Donderdag 8 dec.   Fam. Ketting 
Vrijdag  9 dec.   Fam. G. Boon 
Zaterdag 10 dec.  Fam. v.d. Bosch 
Zondag 11 dec.  In de 3 kerken na de viering 
Maandag 12 dec.  Groene Hartschool, Sportparklaan 4 
Dinsdag 13 dec.  Goedemorgenkoffie in het parochiecentrum 
Woensdag 14 dec.  Fam. Schupper 
Donderdag 15 dec.  Fam. Zintel 
Vrijdag  16 dec.  Fam. Mourits 
Zaterdag 17 dec.  Fam. de Vries 
Zondag 18 dec.  In de 3 kerken na de viering 
Maandag 19 dec.  Fam. Windemuller 
Dinsdag 20 dec.  Goedemorgenkoffie in de Regenboog 
Woensdag 21 dec.  Fam. Oudshoorn 
Donderdag 22 dec.  Fam. Zwetsloot 
Vrijdag  23 dec.  Fam. Koolmees 
 
Laat u verrassen, stap over de drempel en laat deze gastvrije mensen niet met een volle pot koffie 
zitten. Voor meer informatie: Mieke den Haan (PG) 06-15205511, Jeroen van Gool (HG) 06-23077736 
of Conny van Dijk (RK) 06-40955421 
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