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Gebed 
 
Heer, onze God, 
 
Het past ons U te danken. 
Wij danken U voor het grote en het kleine. 
Wij danken U als we in de afgelopen tijd 
de grote wonderen van dit leven mochten 
meemaken. 
Van Liefde. 
Van nieuw leven. 
Wij danken U voor de kleine dingen die goed 
waren. 
Dat ene goede gesprek. 
Dat ene lieve kaartje. 
 
Het past ons U te danken. 
 
Wij danken U voor het vanzelfsprekende en het 
bijzondere. 
Wij danken U voor ons dagelijks brood. 
Voor de huizen om in te wonen, 
de auto’s om in te reizen. 
Wij danken U ook voor uw bijzondere nabijheid. 
Dat U antwoordde toen we naar U zochten. 
 
Voor al het goede danken we U. 

 
Maar er is veel in ons leven 
Waardoor onze dankbaarheid kan verstommen. 
We weten van ziekte. 
We weten van verlies. 
We weten van diep verdriet en diepe nood. 
 
Laat onze dank nooit haar stem verliezen. 
 
Houd door uw Geest het loflied en het 
dankgebed in ons levend. 
Want het past ons om U te danken, 
zelfs in onze nood. 
Niet omdat we blij zijn met het verdriet, 
Maar omdat we in Christus weten dat U meegaat. 
Waar we door diepe dalen gingen, 
U was met ons. 
Waar we dansend over de toppen van het leven 
gingen, 
U danste mee. 
 
Daarom danken we U, in Jezus’ naam. 
 
Amen 

 
  

 

Kerkklanken Maandblad Protestantse Gemeente 
Hazerswoude 

33e jaargang - nummer 1 – jan. 2023 
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Kerkdienstenrooster 
 
1 januari 2023 10.00 uur wordt de dienst samengesteld en verzorgd door de Liturgiecommissie 
Organist: Piet Boon 
Koster: Eddie de Jong 
Collecten: de kerk en de eigen diaconie 
 
8 januari 2023 10.00 uur o.l.v. ds. M. Eikelenboom uit Leiden 
Organist: Herman Verbree 
Koster: Alfred Hoogendoorn 
Collecten: Stichting Diaconaal Havenproject Rotterdam en het onderhoudsfonds 
 
15 januari 2023 10.00 uur o.l.v. ds. C.C.M. Melgers, bevestiging ambtsdrager en gemeente-overleg 
Organist: Leo van der Heide 
Koster: Hilbrand Zintel 
Collecten: de kerk en de eigen diaconie 
 
22 januari 2023 10.00 uur o.l.v. ds. W. Biesheuvel 
Gezamenlijke dienst met de protestante gemeente Koudekerk aan den Rijn/Hazerswoude Rijndijk  
In de Brugkerk, Dorpsstraat 53, 2396 HD Koudekerk a.d. Rijn 
Organist: Piet Boon 
Koster: n.v.t. 
Collecten: Leger des Heils en het onderhoudsfonds 
 
29 januari 2023 10.00 uur o.l.v. ds. M. Buitenwerf uit Leiden 
Organist: Jos Qualm 
Koster: Alfred Hoogendoorn 
Collecten: PKN Jeugdwerk en de kerk 
 
 

Collectedoelen – nader toegelicht 
 
1 januari, nieuwjaarsdag 
1e 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. 
 
2e inzameling van uw gaven is voor de eigen diaconie 
 
8 januari 
1e inzameling van uw gaven is voor voor diaconaal 
Havenproject Rotterdam 
De Stichting Diaconaal Havenproject Rotterdam is 
opgericht om het zeemanswelzijnswerk in de 
Rotterdamse haven met een diaconale visie inhoud te geven. Op 14 april 1989 is de stichting opgericht te 
Rotterdam. 
De Stichting heeft een diaconaal werker in dienst, die uitvoering geeft aan de activiteiten van de Stichting. Er 
wordt nauw samengewerkt met de pastores van andere "Seamen's Missions" in de Rotterdamse haven, 
waaronder de pastores van de Nederlandse Zeemanscentrale (NZC). Dit unieke diaconale werk wordt al 
dertig jaar lang gedragen door vele diaconieën van de partners van de PKN. 
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2e inzameling van uw gaven is voor het onderhoudsfonds 
Een kerkgemeente moet onderhouden worden, dat geldt zeker voor de gebouwen.  Helpt u mee? 
 
15 januari  
1e 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. 
 
2e inzameling van uw gaven is voor de eigen diaconie 
 
22 januari 
1e inzameling van uw gaven is voor het Leger des Heils 
Wij geloven in kansen. In tweede kansen. In derde kansen. En in alle kansen daarna. Elk mens 
doet ertoe. Niemand uitgezonderd. Elk leven is het waard om geleefd te worden.  
Onze buurthuiskamers zijn van en door de buurt. Ontmoeting, omzien naar elkaar, goede 
gesprekken en samen optrekken. Een plek waar je thuiskomt en waar iedereen welkom is. Je hoort erbij. Je 
wordt gezien. Voel je thuis! 
Sommige mensen of gezinnen lukt het niet om helemaal zelfstandig te wonen. Wij begeleiden mensen thuis 
(ambulante begeleiding), zodat zij de zaken op orde krijgen. Doel is dat ze zo lang mogelijk zelfstandig kunnen 
blijven wonen.+ 
Ieder kind heeft recht op een veilige ontwikkeling. Ouders zijn verantwoordelijk voor een veilige en 
pedagogisch verantwoordelijke opvoeding van hun kinderen. Als dit niet lukt, kan een rechter bepalen dat in 
een gezin gedwongen hulpverlening nodig is. Dan komt jeugdbescherming in beeld. 
Veldwerk zoekt dak- en thuisloze mensen op die op straat leven en zorg mijden. We helpen hen met 
praktische hulp en slaan een brug naar verdere hulpverlening. De mensen die wij opzoeken hebben meerdere 
problemen tegelijkertijd. Vaak hebben ze een verslaving, schulden en/of psychiatrische problemen. Daarmee 
zijn ze niet alleen zichzelf tot last, maar ook hun omgeving. Ze zoeken zelf geen hulp, vaak mijden ze contact 
met hulpverleners. 
 
2e inzameling van uw gaven is voor het onderhoudsfonds 
Een kerkgemeente moet onderhouden worden, dat geldt zeker voor de gebouwen.  Helpt u mee? 
 
29 januari 
1e inzameling van uw gaven is voor PKN jeugdwerk 
Sirkelslag is het grootste en spannendste interactieve spel tussen kindergroepen en jeugdgroepen uit 
protestantse gemeenten in heel Nederland. Elk jaar opnieuw strijden jongerengroepen vanaf hun eigen plek 
voor de hoogste score bij dit interactieve bijbelspel, dat gemaakt is door de jeugdwerkorganisatie van de 
Protestantse Kerk. 
Bij Sirkelslag staat altijd een Bijbelverhaal centraal. Jongeren gaan zo op een ongedwongen manier met 
geloofsonderwerpen aan de slag. Voor kerken is Sirkelslag een mooie kans om hen betrokken te houden. 
 
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. 
 
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! 
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Collecteverantwoording november 2022 
 
Kerk: 20/11 € 262,64 
  
Onderhoudsfonds: 06/11 € 215,54 
  
Diaconie: 06/11 €      287,97 (Dankdag) 
 13/11 € 199,97 
 27/11 € 226,43 
 
Kerk in Actie/PKN 
Najaarszendingsweek: 06/11 € 261,47 
Pastoraat: 20/11 € 224,52 
Werelddiaconaat: 27/11 € 237,92 
 
Plaatselijk missionair werk: 13/11 € 202,47 
 
 

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. 
 
 

Bedankt lieve gevers 
 
Twee jaar geleden is de actie om een kerstpakket te sponsoren 
bedacht. Ook dit jaar hebben we op deze creatieve manier de 
kerstpakkettenactie kunnen verzorgen vanuit de drie kerken.  
Ondanks de dure en onzekere tijd waarin we nu leven hebben we 
een recordbedrag mogen ontvangen, ruim 5000 euro! 
Hierdoor hebben we veel dorpsgenoten kunnen verrassen. Door uw gift hebben we ruim 150 gezinnen en 
alleenstaanden blij kunnen maken met een goed gevulde tas of met een kerststukje met een heerlijke 
kerststol en een zakje nootjes. En wat wordt dit gewaardeerd!!!  
Een heel mooi 2023 gewenst namens de GEZAMENLIJKE KERKEN in Hazerswoude-Dorp. 
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Giften energiecompensatie 
 

Eind oktober vroeg de diaconie of u de energiecompensatie, die u in november en december zou ontvangen, 
zou kunnen missen. En deze als gift over te maken aan de diaconie. We kunnen zeggen dat we zeer blij verrast 
zijn met alle giften die binnen zijn gekomen. 
In totaal is er € 2.410 ontvangen (6 x € 190, 1x € 100, 1x € 500  1x € 290 en 1x € 380). 
We hopen in januari een project op te starten waarbij we de kosten kunnen dekken uit deze giften. 
Kent u iemand die in financiële problemen is gekomen of dreigt te komen, zoek dan contact met één van de 
diakenen! 
 
Uw en jouw diaconie. 
 
 

Dankdaggiften Voedselbank 
 
Voor dankdag had de diaconie een actie bedacht om artikelen voor de voedselbank mee te nemen naar de 
kerk. Heel veel gemeenteleden hebben dat gedaan. Marian heeft alle artikelen bij de familie Knibbe gebracht 
waar de vrijwilligers van de voedselbank alles hebben ingeladen samen met een grote hoeveelheid verse 
spruitjes. 
In totaal is er ook nog € 370 aan giften ontvangen voor de voedselbank. Eén gift van € 200, één van € 50, één 
van € 30, twee van € 25 één van 20 en twee giften van € 10. Ook ontving de diaconie een gift van € 150 en 
een gift van 50. En een gift van € 200 voor zakken rijst die Janny Vierstra in Gambia uitgedeeld heeft. Twaalf 
families konden blij gemaakt worden met een zak rijst. 
Geweldig dat we zo met elkaar hulp kunnen bieden aan wie dat nodig hebben! Dank u wel. 
 
Uw en jouw diaconie 
 
 

AlphaCursus start in Hazerswoude! 
 
Wat is de AlphaCursus? Ontmoeten, vragen en ontdekken. Dat doe je op de Alpha! Je kan er al je vragen 
stellen, je praat met andere deelnemers over interessante onderwerpen. Je bent niet de enige Alpha-
deelnemer; wereldwijd volgden ruim 24 miljoen mensen een Alpha. Alpha is voor iedereen! Heb je vragen 
over het leven of over het christelijk geloof? Dan is Alpha echt iets voor jou. Er is alle ruimte om het gesprek 
aan te gaan en je vragen en ideeën te delen. 
De AlphaCursus is speciaal ontwikkeld voor mensen die (nog) niet bekend zijn met het Christelijk geloof. Maar 
ook als je al gelooft ben je van harte welkom! 
De eerste avond is op dinsdag 10 januari. In totaal zijn het 10 avonden en 1 zaterdag. We beginnen de 
avonden om 18.30 uur met een maaltijd, erna wordt er een presentatie gehouden over het thema waarna 
we over het thema doorpraten. De avonden duren tot ongeveer 21.00 uur. 
Thema’s die besproken worden zijn o.a. Is er meer? Wie is Jezus? Waarom stierf Hij? Hoe kun je geloven? 
Bidden en bijbel lezen waarom en hoe? De Heilige Geest? Hoe zit het met de kerk? 
De avonden worden gehouden in de Regenboog, Raadhuisplein 7 in Hazerswoude-Dorp 
Wil je meer weten of je aanmelden? Ga naar www.alpha-hazerswoude.nl of neem contact op met Ron 
Nieuwhoff 06-51360046 of Marieke van ’t Wout 06-12672985. 
 
Een review van een deelnemer van het afgelopen seizoen: 
De Alpha Cursus heeft mij nieuwe inzichten gegeven, zowel over het geloof als ook over het leven. De 
bijeenkomsten in de Regenboog brachten mij verdieping en er was veel ruimte voor eerlijke en open discussie. 
Als niet-kerkganger voelde ik mijn welkom en gehoord. De Alpha Cursus kan ik zeker aanbevelen voor iedereen 
die op zoek is naar verbintenis met het geloof op een laagdrempelige manier. 
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Beknopte geschiedenis van de Korenaarcantorij 
 
In de gemeentebrief van 24 oktober 1993 werd onder de kop “Aan alle gemeenteleden die van zingen 
houden" de eerste repetitie aangekondigd van wat later de cantorij werd. Deze repetitie vond plaats op 3 
november 1993 en dat houden wij aan als de oprichtingsdatum. Het eerste optreden in een reguliere dienst 
was zeer bijzonder: ds. Poley riep de (zang) talenten uit de gemeente naar voren en stelde zo dit groepje 
voor als cantorij van de Korenaar. 
 
Aanvankelijk werden alle gekozen liederen éénstemmig gezongen en werd er geput uit vele liedbundels en 
het liedboek der kerken. Zeer voorzichtig heeft de dirigent, zanger en begeleider op de piano, Heleen 
Polderman, de cantorij tweestemmig laten zingen en toen dat lukte af en toe en uiteindelijk steeds vaker 
vierstemmig. Toch een hele prestatie aangezien de meerderheid der zangers weinig koorervaring had. Denk 
aan de vele Bachkoralen die gezongen zijn! 
 
Al snel werd de cantorij een vast onderdeel bij bijzondere diensten, m.n. Avondmaal diensten, de Paascyclus, 
Gedachteniszondag op de laatste zondag van het kerkelijk jaar en soms Adventsprojecten en Kerst, maar ook 
bij reguliere vieringen en bij een enkele bijzondere activiteit. 
 
Het aantal leden van de cantorij varieerde in de loop der tijd rond de 30, maar de laatste jaren nam het aantal 
zangstemmen vooral bij de mannen af. Vaak door  verhuizing , door het ouder worden van de stem, maar 
helaas nog meer door overlijden of ziekte. Dat maakte harmonieus vierstemmig zingen extra lastig. Gelukkig 
kon de dirigente er altijd wel balans in brengen! We zijn Heleen dankbaar voor haar inzet, inspiratie en fijne 
en bemoedigende stijl van repeteren. 
 
Op zaterdag 4 november 2018 werd nog het 25-jarig bestaan van de cantorij gevierd met een middagconcert. 
Deelnemers waren behalve de cantorij het koor Appassionata uit Leiderdorp, een koperensemble o.l.v. Luuk 
van de Belt en enkele solozangers waaronder Marijke van Zanten. Bij deze gelegenheid werden liederen van 
Oosterhuis, en gezangen uit de Iona- en Taizébundels gezongen, maar ook populaire songs en zelfs het 
Laudate Dominum van Mozart.  
 
Helaas komt aan alles een eind. Er is te weinig jonge aanwas, de cantorij wordt steeds grijzer, de stembanden 
stroever en het aantal mannenstemmen te gering - zeker als iemand afzegt. En toen kwam corona er nog 
bovenop waardoor we lange tijd niet konden zingen - zeker gezien de kwetsbare leeftijdsgroep! 
 
Met een bezwaard gemoed werd besloten in principe geen optredens in de reguliere diensten meer te doen, 
wel proberen we nog eens per maand bij elkaar te komen om te zingen en om elkaar te ontmoeten. Want 
de cantorij is niet alleen een verzameling zangstemmen, maar ook een onderdeel van de 
Korenaargemeenschap waar lief en helaas ook leed wordt gedeeld, meestal bij het koffiedrinken in de pauze.  
 
Op 11 december namen wij in de zondagsdienst officieel afscheid. Ook enkele oud-cantorijleden namen deel 
aan een deze dienst. Het was een waardig en emotioneel afscheid waarbij Heleen Polderman extra in het 
zonnetje werd gezet. Tot slot kregen alle cantorijleden een zeer origineel cadeau. Hiervoor willen wij de 
gehele Korenaargemeenschap van harte bedanken. 
 
Willem M de Beus, oud- voorzitter cantorij 
 
 

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



 Kerkklanken januari 2023, pagina 7 

Kort verslag Kerkenraadsvergadering 12 december 2022 
 
Aanwezig: Marianne Bol, Annette van den Bosch, Mieke de Haan, 
Trudy den Haan, Annemieke Hoogendoorn, Agnes Huisman, Anneke de 
Jong, Jaap Kraaij, ds. Carla Melgers, Meinte Vierstra 
Afwezig: Rita van Dorp 
 
1. Welkom door de voorzitter 
Meinte steekt de kaars aan. Jaap Kraaij opent met een gebed uit het 
boekje “Help ons u te vinden”. 

 
2. Bezinning door Carla 
In de vorige vergadering hebben we gesproken over onze verlangens voor de toekomst van deze gemeente. 
Het verlangen dat meer kinderen/jongeren bij en in de kerk betrokken zijn, is groot. Naar aanleiding hiervan 
leest Carla Deuteronomium 6 vanaf vers 4. Dit is de geloofsbelijdenis van de joden.  
In de komende periode zal er mee aandacht moeten zijn voor de jongeren, van 0 tot ± 40/50. 
We denken na over de volgende vragen: 

- heb jij een verlangen t.a.v. jongeren in onze gemeente en wat is dat dan? 
- zo ja, waarin is in onze gemeente zichtbaar dat we een hart voor jongeren hebben?  

Conclusie van onze gedachtewisseling is dat het belangrijk is als (aanzienlijk) onderdeel van het beleidsplan. 
De vervolgvraag is hoe we invulling gaan geven aan deze wensen en verlangens.  
Hierover gaan we later verder in gesprek. Beginnen met kleine dingen!  
 
3. Notulen vergadering 14 november 
Geen opmerkingen over het verslag. 
Actielijst. 
• Zonnepanelen: wordt verder onderzocht. 
• Aanstelling van een pastoraal medewerker. Dit is afhankelijk van de keuzes die gemaakt worden in het 

beleidsplan. Welke keuze maken we en welke activiteiten krijgen prioriteit? Dus misschien moet er wel 
een ander profiel worden opgesteld dan we in eerste instantie hadden gedacht?  

• Communicatie over de samenvoeging van de oppas en de kindernevendienst naar de kosters is nog niet 
geweest.  

 
4. Uit de commissies:  
4.1 Missionaire Commissie (Mieke den Haan) 
Alle activiteiten lopen goed. 
Collecteren op kerstavond: de 1e is voor het goede doel en 2e voor de onkosten. In beide diensten wordt (bij 
uitzondering) fysiek gecollecteerd! Er zullen 50 liturgieën worden gedrukt worden voor mensen in de grote 
zaal. 
 
4.2 Diaconie (Meinte Vierstra) 
Kerstpakketten: er is veel geld ontvangen voor de pakketten. De oproep om de compensatie van 
energietoeslag te doneren heeft ook nog een flink bedrag opgeleverd.  
 
4.3 College van Kerkrentmeesters (Trudy den Haan) 
Geen bijzonderheden te melden. 
 
4.4 Liturgiecommissie (Marianne Bol) 
De liturgie voor de dienst van 1 januari is klaar. 
Het is niet meer gelukt de dienst van Oudejaarsavond gezamenlijk met de Katholieke parochie te vieren. 
Volgend jaar gaan we het opnieuw proberen om een gezamenlijke dienst te houden.  
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4.5 Pastoraat (wijkouderlingen) 
Namens Rita meldt Agnes het volgende: de wijkmedewerkers bezorgen voor kerst bij de oudere 
gemeenteleden een kerstkaart, gemaakt door wijlen Nely de Jong, plus een doosje bonbons. 
Pastorale berichten worden gedeeld.  
 
4.6 Groep Nieuwe Wegen (Annette/Rita/Agnes) 
Woensdag 14 december is er weer een overleg. Voor nu geen mededelingen. 
 
5. Aantal korte bespreekpunten: 
5.1 Duurzaamheid in de kerk:  
Op verzoek van de kerkenraad wordt er weer fairtrade koffie gekocht. 
 
5.2 Inspiratiefestival  
Als er een afvaardiging van onze gemeente naar toe zou willen gaan dan zal iemand het voortouw moeten 
nemen om o.a. een verblijfsaccomodatie te regelen. Afgesproken wordt dat er een oproep in de 
Gemeentebrief en Kerkklanken wordt geplaatst.  
 
5.3 Seniorenvakantie 
Met alles waar we nu mee bezig zijn wordt afgesproken dit niet te starten voor het komende jaar. Het vraagt 
te veel menskracht. 
 
5.4 Vredesweek <-> geloofsgesprek 3 kerken 2023 
Vanwege te weinig animo zijn er geen activiteiten georganiseerd in het kader van de Vredesweek. In het 
gezamenlijk overleg met de drie kerken is afgesproken dit te vervangen door een zogeheten Geloofsgesprek. 
De predikanten van de Korenaar en de Hervormde Gemeente en pastor Lam nemen de organisatie en 
invulling op zich. Datum: 14 maart 2023. 

 
6 Pauze 

 
7 Beleidsplan:  
Roderick Kluvers is bereid gevonden het beleidsplan te schrijven.  
Martine Timmermans sluit aan in de beleidsplancommissie, Meinte zal namens de kerkenraad deelnemen. 
Mogelijk sluit nog iemand uit het college van kerk-rentmeesters aan.  
Voorstel van het moderamen is om op zondag 15 januari een gemeente-overleg te houden na de dienst. 
Dezelfde vragen waar we als kerkenraad in de extra kerkenraadsvergadering over hebben nagedacht zullen 
dan aan de gemeente worden voorgelegd. Het daarvoor opgestelde draaiboek wordt doorgenomen. 

 
8 Mededelingen predikant 
Er zijn verschillende gesprekken gevoerd waarin mensen gevraagd is deel te nemen aan de kerkenraad, tot 
nu toe helaas nog niet met positief resultaat.  
Afgelopen week was een verdrietige week door het overlijden van Manon de Jong. Het heeft ons allen diep 
geraakt.  
 
9 Mededelingen voorzitter 

- De dienst van 10 december is als zeer positief ervaren, vooral de viering van het Heilig Avondmaal in 
een grote kring. Er zijn in de uitvoering nog een aantal zaken te verbeteren. Deze worden 
meegenomen voor de volgende keer. Afgesproken wordt dat de volgende keer het Heilig Avondmaal 
weer in een grote kring zal worden gevierd. 

- Meinte gaat in gesprek met de twee andere kerken in het dorp om te kijken of er behoefte is om in 
januari een zogeheten Warmtekamer ter beschikking te stellen: een ruimte waar het warm is en waar 
mensen elkaar kunnen ontmoeten. Belangrijk daarbij is dat de bezoekers zelf verantwoordelijk zijn 
voor de invulling, zodat het niet te veel menskracht vraagt van de gemeentes. Als hier animo voor is, 
dan ook publiceren in de Groene Hart Koerier. 
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- Meinte stelt voor een alternatieve veiling te organiseren, met eten en drinken, een boekenkraam, 
het Rad van Fortuin en een veiling, eventueel afsluiten met een barbecue. Als mogelijke datum wordt 
genoemd: zaterdag 13 mei 2023. 

 
10  Rondvraag 
Er wordt nog een aantal praktische zaken met elkaar gedeeld.  

     
11   Sluiting  
Mieke den Haan leest een gebed uit het boekje “Op weg naar kerstmis” van de RK parochie. 
 
 

Kerkelijke stand 
 

Overleden: 
Op 4 december 2022, mevrouw M. de Jong-van der Beek, in de leeftijd van 40 jaar. 
 
Nieuw ingekomen in onze gemeente: 
Mevr. W.J. van der Oever 
 
Onttrokken aan onze gemeente 
Mevr. S. Marijnissen-Rademaker, Fleur en Julia Marijnissen 
Mevr. E.M. Figee 
 
Bron: Kerkelijk bureau 
 

Jarigen: 80+ 
 

1 januari 
Mevr. A. de Gelder- Eikelboom   86 jaar 
 
19 januari 
Mevr. T. Jongenotter - Anker   82 jaar 
 
21 januari 
Mevr. G.N. van Vliet- van Aalst   86 jaar 
 
1 februari 
Dhr. H. de Jong      82 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 
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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 26 januari 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 januari 2023 
 

Dag en datum Bijbeltekst Onderwerp 
zo 1 Nieuwjaar Numeri 6:22-27 Moge de Heer u zegenen 
ma 2  Psalm 89:1-19 Eeuwige liefde 
di 3  Psalm 89:20-38 Nooit breek ik mijn woord 
wo 4  Psalm 89:39-53 Waar is uw liefde van vroeger? 
do 5 Numeri 9:15-23 De wolk die rust 
vr 6 Epifanie Matteüs 2:1-12 Waar is de koning? 
za 7 Matteüs 2:13-23 Een vroege vlucht 
   
zo 8 Matteüs 3:1-12 Een stem roept in de woestijn 
ma 9 Matteüs 3:13–4:11 En dan komt U naar mij? 
di 10 Psalm 20 Anderen vertrouwen op paarden 
wo 11 Spreuken 16:1-9 Vertrouw bij je werk op de HEER 
do 12 Spreuken 16:10-22 Inzicht boven zilver 
vr 13 Spreuken 16:23-33 Wees zoet voor de ziel 
za 14  Jesaja 41:1-7 Zet het beeld met spijkers vast  
   
zo 15 Jesaja 41:8-20 Wees niet bang 
ma 16 Jesaja 41:21-29 Kijk, daar zijn ze! 
di 17 Spreuken 17:1-14 Beter droog brood 
wo 18 Spreuken 17:15-28 Een grote mond  
do 19 Spreuken 18:1-12 Met andere woorden  
vr 20 Spreuken 18:13-24 Koester je tong 
za 21 Psalm 63 Ik ben aan U gehecht 
   
zo 22 Matteüs 4:12-17 Schitterend 
ma 23 Matteüs 4:18–25 Als een lopend vuurtje 
di 24 Spreuken 19:1-14 Een dwaas dwaalt 
wo 25 Spreuken 19:15-29 Luister naar raad 
do 26 Psalm 60 Keer ons lot ten goede 
vr 27 1 Korintiërs 1:1-9 Verankerd 
za 28 1 Korintiërs 1:10-17 Onverdeeld  
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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  
 
 


