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Zondag 8 januari 2023 
 

Orgelspel 
Lied voor de dienst: Lied 520: 1, 2 
en 6 
Welkom 
Stil moment  
Intochtslied: Psalm 119: 39 en 40 
Bemoediging en groet 
Klein Gloria  
 Kyriëgebed 
3x acclamatie: lied 139d (na ieder 
blokje van gebed om ontferming) 
 Glorialied: Lied 526: 1 en 2 
 Gebed bij de opening van de 
Schriften/ Gebed van de zondag 
Kinderlied 
Kinderen gaan naar de 
kindernevendienst 
Schriftlezing(en): Mattheüs 2: 1-
12 (lector) 
Zingen: Lied 598 Nederlandse 
vertaling 2x  
Verkondiging 
 Zingen: Lied 600: 1, 2 en 3  
Dankzegging en voorbeden   
Collecten                       
De kinderen uit de crèche worden 
tijdens de collecte opgehaald  
Slotlied: Lied 835: 1, 3 en 4 
 Zegen      
Gemeente beaamt met zingen 3x 
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 8 januari, gaat ds. Marit Eikelenboom uit 

Nieuwegein voor in de dienst. Herman Verbree bespeelt het orgel, 
Alfred Hoogendoorn is de koster, Sharon Kastelein is bij de 
oppas/kindernevendienst, de lector is Ellen de Gelder.  
Vandaag wordt de koffie verzorgd door Arend en Anneke van 
Zanten in de Dobber. 
 
 
De collecten zijn bestemd voor: 
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. 
 
2e inzameling van uw gaven is voor het onderhoudsfonds 
Een kerkgemeente moet onderhouden worden, dat geldt zeker voor de gebouwen.  Helpt u mee? 
 

Volgende week, zondag 15 januari, gaat ds. Carla Melgers voor in de dienst. In deze dienst zal 

Annemieke Hoogendoorn worden bevestigd als ouderling. Mieke den Haan wordt herbevestigd als 
ouderling. Leo van der Heide is de organist. Hilbrand Zintel is de koster. Rita de Gelder is de lector. 
Guido/Mariska Nieuwenhuijse zijn er voor de kinderen. De collecten zijn voor de kerk en de diaconie. 
De koffie wordt verzorgd door Francien van Zanten en Joke Roeloffs in de Dobber. 
 

De bloemen 
De bloemen gaan, met een groet van ons allen naar Els van Meurs-Menken. 
Trudy den Haan is haar vriendin en vindt het fijn dat de bloemen naar haar toe gaan. Zij heeft het nodige 
mee gemaakt, en staat altijd voor iedereen klaar. 
Trudy gaat de bloemen zondag naar haar toe brengen. 

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: 
We hebben één persoon bereid gevonden om het ambt van ouderling op zich te nemen. Dit is Annemieke 
Hoogendoorn. Zonder eventuele bezwaren tegen haar kandidaatstelling is de bevestiging op zondag 15 
januari. In die dienst wordt Mieke den Haan herbevestigd als ouderling. 
 

 

Gemeenteoverleg zondag 15 januari 
 
Beste Gemeenteleden, 
 
Nu de periode met allerlei verzwarende omstandigheden voor onze gemeente grotendeels achter ons ligt 
buigen we ons als kerkenraad over het Beleidsplan. 
 
In de afgelopen tijd hebben we ons als moderamen en kerkenraad, Groep Nieuwe Wegen en in een extra 
kerkenraadvergadering voorbereid op het maken van dat beleidsplan: wat moet er in? Wie gaat het 
schrijven? Over welke periode maken we een plan? Daaruit is al een aantal resultaten gekomen. Ook 
hebben we in de enquête van afgelopen zomer aan u/jou gevraagd welke wensen u/jij heeft/hebt als het 
gaat om de toekomst van De Korenaar. 
 
Maar wat is een beleidsplan als we niet van u en jou hebben gehoord wat voor u belangrijk is? Wat vindt 
u/jij belangrijk om in het beleidsplan op te nemen? Waarom doen we wat we doen? Wat is de essentie van 
ons gemeente-zijn? Het antwoord op deze vragen geeft richting aan het beleid. De uitkomst krijgt plek in 
ons beleidsplan, een hulpmiddel om keuzes te maken en knopen door te hakken. 
 
Daarom nodigen we u/jou graag uit voor een gemeente-overleg op zondag 15 januari na de eredienst.   
In een bijeenkomst met koffie en thee die zal duren tot ongeveer 12.30 uur, willen we graag onze 
verlangens delen als het gaat om de toekomst van de Korenaar. Zo kan ons nieuwe beleidsplan een 
document worden dat leeft, waarin we onze veelkleurige gemeente herkennen, waaraan we ons kunnen 
toetsen, waardoor we geïnspireerd worden en waarmee we de komende jaren op weg mogen gaan. 
 
Van harte uitgenodigd!! 
 
Namens de kerkenraad, 
Agnes Huisman, scriba 
 

 
Aan tafel 
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? Deze willen we graag verzamelen en een keer in de Korenaar-app plaatsen. Doet u 

mee?! 

U kunt uw ervaring met of zonder foto inleveren bij de scriba.  

 

Bericht van de kindernevendienst/oppas: 
Graag willen wij jullie allen op de hoogte brengen van de wijziging rondom de kindernevendienst en 
oppasdienst. Aangezien er soms geen kinderen aanwezig zijn en om het rooster voor de oppas en 
kindernevendienst rond te krijgen hebben wij in samenspraak met de kerkenraad besloten om beide samen 
te voegen. Dit houdt in dat er 1 persoon aanwezig is voor zowel kindernevendienst als oppasdienst. Bij 
bijzondere diensten en/of feestdagen proberen wij zoveel mogelijk 2 personen in te roosteren. Dit is voor 
2023 gelukt. Medio maart zullen wij dit ook weer met de kerkenraad evalueren. Wij hopen u zo voldoende 
geïnformeerd te hebben.  Vriendelijke groet Anne, Lavinia, Guido en Sharon. 
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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 als kerk 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 15 en 29 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 kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen 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!  

 
Mededeling Actie Kerkbalans 2023. 
 
Ophalen toezeggingsbrieven Kerkbalans 2023. 
Beste gemeenteleden, 
In de week van 16 t/m 20 januari 2023 worden de toezeggingsbrieven Actie Kerkbalans 2023 
bij u bezorgd. De leden van het college van kerkrentmeesters worden daarin terzijde gestaan door 20 
vrijwilligers, waar we natuurlijk heel blij mee zijn. Een week later (23 t/m 27 januari 2023) worden de 
retourenveloppen bij u opgehaald. Het helpt de lopers en het College als uw antwoordenvelop op de 
afgesproken dag klaar ligt, zodat de lopers in deze moeilijke tijd niet extra bij u langs hoeven te komen. Uw 
medewerking wordt zeer op prijs gesteld.  
Heeft u nog vragen over het formulier, belt u dan even met Dick Zaal, 06-83792490. 
 
Namens het College van Kerkrentmeesters. 
Dick Zaal, penningmeester. 
 
 

Van de Missionaire Commissie 
 
N)u zijt wellekome. 
Wat een fijne ontmoetingen zijn er weer geweest in de adventstijd. 
We willen iedereen bedanken waar we mochten binnenkomen voor een kopje koffie/thee en een gesprek. 
Uw Missionaire Commissie 
 
 

Hartelijk dank. 
We willen iedereen bedanken voor het kopen van de spulletjes op de steen in de hal. 
De afgelopen tijd hebben we door deze verkoop 500 euro ontvangen voor steun bij kleinschalige projecten 
in Burkina Faso.  
GEWELDIG! 
 
Uw Missionaire Commissie 
 
 
 
 
 
 


