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Zondag 29 januari 2023 
 
Orgelspel 
Lied voor de dienst: Psalm 139: 1, 
2 
Stil moment 
Intochtslied: Lied 287:1, 2 en 3 
Bemoediging en groet 
Klein Gloria: Lied 195 
Kyriëgebed 
Glorialied: Lied 652: 1 en 2 
Gebed van de zondag 
Schriftlezing: Exodus 3: 1-15 
Schriftlezing: Lucas 20: 27-38 
Zingen: Lied 326:1, 2 en 3 
Verkondiging 
Zingen: Lied 792: 1, 3 en 4 
Dankzegging en voorbeden 
Collecten 
Slotlied: Lied 834 
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 29 januari, gaat ds. Mirjam Buitenwerf uit 

Leiden voor in de dienst. Jos Qualm is de organist. Alfred 
Hoogendoorn is de koster. Mariska Nieuwenhuijse is de lector. 
Femke Langelaar is bij de oppas, er is geen kindernevendienst. De 
koffie wordt verzorgd door Ellen de Gelder en Gré van der Haven. 
 
De collecten zijn bestemd voor: 
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. 
 

Volgende week, zondag 5 februari, gaat ds. Carla Melgers voor in de dienst waarin we het Heilig 

Avondmaal vieren. Dit doen we weer in een grote kring in de Kerkzaal (zie hiervoor het bericht “Vieringen in 
de Korenaar”, elders in deze Gemeentebrief). 
De organist is Jos Qualm, de koster is Eddie de Jong. De lector is Annie Hassefras. Janine Zaal is er voor 
de kinderen. De koffie wordt verzorgd door Mieke den Haan en Cocky Kramer. De collecten zijn bestemd 
voor Kerk in Actie, Pakistan en de eigen diaconie. De avondmaalscollecte is bestemd voor de Stichting 
Mensenkinderen. 
 

De bloemen  
De bloemen gaan met een hartelijke groet van ons allen naar Rita en Robert Hagendoorn. 
De bloemen worden gebracht door Anneke de Jong. 
 

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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Vanuit de Kerkenraad: 
 

Vieringen in de Korenaar 
Sinds de jaarwisseling doen we ervaringen op met het vieren van onze kerkdiensten in de Grote Zaal van 
de Korenaar. Dit vanwege de sterk toegenomen kosten voor verwarming en verlichting.  
Ook de overige kerkdiensten in de maand januari zullen nog in de Grote Zaal plaatsvinden. Die periode 
wordt gebruikt om de inrichting van de zaal, het gebruik van verwarming en verlichting en de beeld- en 
geluidstechniek zo goed mogelijk in te stellen. Niet alleen voor hen die de diensten in de Korenaar 
bezoeken, maar ook voor hen die de diensten via Kerkomroep volgen.  
 
In de maand februari worden de kerkdiensten weer in de kerkzaal gehouden en zullen we experimenteren 
met het gebruik van de verwarming in die zaal. In deze maand vinden ook vieringen plaats (zoals een 
Avondmaalsviering en een gezamenlijke dienst) waarvoor de kerkzaal op dit moment nog de meest 
geschikte ruimte is. 
 
Al deze ‘experimenten’ zijn er op gericht om de energiekosten zoveel mogelijk te beperken en te 
onderzoeken op welke manier we als gemeente fijne en respectvolle vieringen kunnen houden met een 
verantwoord gebruik van energie.  
 
We houden u in de komende periode op de hoogte van de ontwikkelingen en zijn benieuwd naar uw 
ervaringen. Mocht u uw ervaring met ons willen delen, spreek dan een van de kerkenraadsleden aan of 
stuur een berichtje naar kerkenraad@pghkorenaar.nl of scriba@pghkorenaar.nl 
Namens het moderamen en de kerkenraad, 
Agnes Huisman, scriba 
 

Ontmoetingen 
Beste gemeenteleden, 
Op 27 november hebben we in het licht van het jaarthema “Aan tafel” in de dienst lootjes getrokken voor 
een ontmoeting met een mede-gemeentelid. We zouden het leuk vinden om te horen hoe dat gaat of 
gegaan is? Heeft u misschien een foto gemaakt tijdens de ontmoeting? Als u elkaar nog niet heeft 
getroffen, dan vragen we u een foto te maken van de ontmoeting. Of wilt u misschien een stukje schrijven 
over uw ontmoeting? Doet u mee?! U kunt uw ervaring met of zonder foto inleveren bij de scriba of zelf in 
de Korenaar app plaatsen.  
 

Van de Missionaire Commissie  
 

PERSBERICHT 
 
BENEFIETCONCERT MET CHR. REGIOKOOR ‘ADORAMUS’ TEN BATE VAN STICHTING 
ALS KANKER JE RAAKT OP 4 FEBRUARI 2023 
Op 4 februari vindt in de Hervormde Kerk, Dorpsstraat 64, 2391 BJ Hazerswoude-Dorp een benefietconcert 
plaats in het kader van Wereldkankerdag. De opbrengst van dit concert komt geheel ten goede aan het 
werk van de stichting Als kanker je raakt. 
De avond begint om 20.00 uur, de kerk is open vanaf 19.30 uur. Medewerkenden zijn Christelijk Regiokoor 
‘Adoramus’ o.l.v. Peter Burger, André van Vliet (orgel), Kees de Bruin (piano) en Elsemarieke den Hartogh 
(fluit). De toegangsprijs bedraagt 12,50 p.p., kinderen t/m 12 jaar gratis. Kaarten zijn verkrijgbaar via 
www.alskankerjeraakt.nl/webshop, via de koorleden of aan de kerk. Er zal een collecte gehouden worden 
t.b.v. de stichting Als kanker je raakt.  
Van harte welkom! 
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