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Over verlangen gesproken 
Jesaja 65:17-25 

 
Wat was het mooi om zondag 15 januari onze verlangens te verwoorden, onze 
verlangens over de toekomst van de Korenaar. Het was een goed begin van 
ons nieuwe beleidsplan. Want pas als je je verlangens op het spoor bent 
gekomen, kan je vandaar uit verder op weg. In het besef dat de kerk niet van 
ons is, maar van Christus. We mogen elkaar er steeds aan herinneren dat de 
ontmoeting met de Levende de bron is van heel ons kerkelijk bedrijf. In de 
kerk gaat het uiteindelijk om Gods plan. Een beleidsplan heeft daarin een 
bescheiden plaats. 
 
Door je verlangen op het spoor te komen, zijn we met elkaar in staat onze 
visie, onze missie te verwoorden. Daarnaast zullen alle concrete zaken van het 
gemeente zijn benoemd moeten worden. Maar in die volgorde! Dus eerst: 
Waarom doen we wat we doen? Wat is de essentie van ons gemeente-zijn? 
Wat is jouw verlangen als het gaat om de toekomst van De Korenaar? Wat 
voor kerkgemeenschap hoop jij dat de Korenaar in 2025 is? Waartoe roept 
God ons als gemeente op dit moment? 
 
We zijn het niet zo gewend om stil te staan bij het verlangen dat in ons leeft. We zijn het niet zo gewend met 
een ander te spreken over waar je echt naar verlangt. Het maakt ook kwetsbaar, dat te delen. Want ineens 
geef je woorden aan je onrust, aan momenten die je kent, van alleen voelen, ineens geef je toe dat er plekken 
zijn, waar je niet jezelf bent, waar jij doet wat je denkt dat gewenst is of wat van je gevraagd wordt, maar 
waar je niet het gevoel hebt dat je tot je recht komt. Wie te lang voorbij leeft aan zijn/haar verlangen, raakt 
opgebrand, burn out. Dat kan ook een kerkelijke gemeente overkomen. Verlangen dat te lang wordt 
weggestopt geeft heimwee. Huispijn betekent dat letterlijk.  
Zo is dat met verlangen, het is mooi, kan je vleugels geven, maar ook pijn doen. Het is levenskracht, maar 
ook honger, dorst. Je hebt een vergezicht dat aantrekt, dat jou niet loslaat.  
 
In Jesaja leeft dat verlangen dat mensen tot hun recht mogen komen. Zo worden zoals ze zijn bestemd, als 
beelddrager van God, scheppend dus. Dat het werk van je handen vrucht draagt. Dat niemand nog kwaad zal 
doen of onheil stichten. Dat is ten diepste Gods verlangen voor deze schepping, en dat verlangen wordt 
telkens opnieuw verwoord door profeten die dit vuur in hun botten voelen.  
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En als we in onszelf dat verlangen herkennen, dan is dat de trekkracht van God in ons. Het verlangen van de 
Eeuwige dat in ons ruimte, onderdak zoekt. Dit verlangen, dit visioen ernstig nemen, zal maken dat je steeds 
je ogen en oren openhoudt voor de kleinste tekenen van opleving en nieuw begin. In jezelf, in het 
samenleven, in de gemeente, in onze wereld.  
 
“Ik voel in mijzelf een plicht tot vertrouwen in die mogelijkheid” zei Oosterhuis eens. Dat vind ik mooi. Een 
plicht tot vertrouwen. Het heeft denk ik te maken met hoe dan ook, gaan staan in een eeuwenoude traditie 
van hoop. Kiezen voor hoop tegen wanhoop. En we weten: er trekt door de eeuwen heen en tot op vandaag 
een lange stoet van zulke kiezers. En we weten ook, dat we naast die utopie van hoop, naast dat visioen ook 
gewoon nuchtere afspraken nodig hebben, ook in onze kerkelijke gemeente: van zo doen wij dat in de 
verschillende aspecten van ons gemeente-zijn. 
 
Wie verlangt, staat als het ware op de uitkijk. Je bent erop uit om iets te vinden. Je strekt je uit om dat te 
grijpen waardoor je eerst zelf gegrepen bent. Die dubbele beweging zie je terug in deze mooie sculptuur van 
Mieke Diekman. Jezelf uitstrekken naar iets of beter: naar iemand Die zich eerst uitstrekt naar jou. 
Uitnodigend, wachtend. Het is diezelfde hand die zondag 5 februari zich uitstrekt naar u, naar jou en naar mij 
om ons een stukje brood aan te reiken en een slokje wijn.  
 
In die ontmoeting met de Levende komen wij als gemeente vol vertrouwen in beweging, gaat de 
beleidsplancommissie met goede moed aan de slag en ontmoeten we elkaar dit voorjaar weer rondom het 
beleidsplan. Niet een dik rapport om te voldoen aan onze plicht en dit vervolgens laten verstoffen in de kast. 
Wél een document dat leeft, omdat het geboren is uit verlangen. 
 
Ds Carla Melgers 
 
 

Kerkdienstenrooster 
 
5 februari 2023 10.00 uur o.l.v. ds. C.C.A. Melgers, viering van het Heilig Avondmaal 
Organist: Jos Qualm 
Koster: Eddie de Jong 
Collecten:  1e: Kerk in Actie, Pakistan 

2e: eigen diaconie 
Avondmaalscollecte: Stichting Mensenkinderen 
 
12 februari 2023 10.00 uur o.l.v. ds. P. Wilschut uit Alphen aan den Rijn 
Organist: Piet Boon 
Koster: Hilbrand Zintel 
Collecten:  1e: plaatselijk missionair werk 

2e: het onderhoudsfonds 
 
19 februari 2023 10.00 uur o.l.v. ds. C.C.A. Melgers 
Organist: Piet Boon 
Koster: Aad van Zanten 
Collecten:  1e: de kerk 

2e: Leger des Heils, huiskamerproject 
 
26 februari 2023 10.00 uur o.l.v. ds. C.C.A. Melgers 
Organist: Jos Qualm 
Koster: Alfred Hoogendoorn 
Collecten:  1e: het Liliane fonds 

2e: het onderhoudsfonds 
 



 Kerkklanken februari 2023, pagina 3 

Collectedoelen – nader toegelicht 
 
5 februari, heilig Avondmaal 
1e inzameling van uw gaven is voor Kerk in Actie,  
Pakistan 
Op 1 februari was het 70 jaar geleden dat de watersnoodramp plaatsvond. Pakistan was een van de landen 
die meteen te hulp schoot door geld in te zamelen. Mooi om, ook na zo’n lange tijd, iets terug te doen voor 
de mensen in dit Zuid-Aziatische land die nu ónze hulp nodig hebben. 
In Pakistan ondersteunt Kerk in Actie de organisatie AWARD die jongeren, onder wie schoolverlaters, helpt 
met vakopleidingen en leningen. Award begeleidt de jongeren na hun opleiding bij het opzetten en 
uitbouwen van een eigen bedrijf. Ook helpt zij jongeren die een universitaire studie willen volgen zich voor 
te bereiden op de toelatingstest die daarvoor geldt.  
De organisatie wil jongeren niet alleen economisch zelfstandig maken: ze brengt ook jongeren met 
verschillende religieuze achtergronden bij elkaar, waardoor het onderlinge begrip toeneemt. 
 
2e inzameling van uw gaven is voor de eigen diaconie 
 
Avondmaal collecte 
De inzameling van uw gaven is voor stichting Mensenkinderen 
Mensenkinderen helpt kinderen, gezinnen, gehandicapten en bejaarden in 
Albanië, Armenië en Moldavië voor wie niemand anders zorgt. We werken uitsluitend via kerken en lokale 
organisaties. 
Onze projecten zijn concreet, uitvoerbaar en bieden directe hulp. Mensenkinderen stuurt geen (dure) 
transporten, we kopen de goederen in het land zelf. Dat is veel efficiënter en het stimuleert ook de lokale 
economie. Zo wordt uw gift als het ware dubbel besteed. 
 
12 februari 
1e inzameling van uw gaven is voor plaatselijk missionair werk 
De vakantie bijbel week, de paasbroodjes actie, een kraam op de jaarmarkt, filmhuis, de kerstpakketten actie 
en nog veel meer. Helpt u mee de plaatselijke missionaire activiteiten mogelijk te maken en te houden? 
 
2e inzameling van uw gaven is voor het onderhoudsfonds 
Een kerkgemeente moet onderhouden worden, dat geldt zeker voor de gebouwen.  Helpt u mee? 
 
19 februari  
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 Leger des Heils, huiskamerproject 
Voor en door de buurt 
Onze buurthuiskamers zijn er voor iedereen. Mensen trekken samen op, ontmoeten elkaar en 
zien om naar elkaar. Het sociale netwerk wordt uitgebreid en de buurt wordt versterkt. De 
activiteiten worden door bezoekers zelf georganiseerd. Zo kun je bij de buurthuiskamer in Amsterdam-Noord 
bijvoorbeeld regelmatig terecht voor een overheerlijke maaltijd en is er in de buurthuiskamer in Nijmegen 
een handwerkclub. 
Maar ook met andere problemen kun je terecht bij de buurthuiskamers. Zo is er in de buurthuiskamer in 
Utrecht regelmatig een moment waarop mensen met vragen rondom geld en papieren langs kunnen komen.  
Het doel is om mensen uit een sociaal isolement te halen of dit te voorkomen.  
 
26 februari 
1e inzameling van uw gaven is het Liliane Fonds 
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Het Liliane Fonds steunt kinderen met een handicap op de armste plekken van de wereld. Wij bieden hen 
individuele hulp op gebied van gezondheidzorg, onderwijs, werk en sociale contacten. Dat doen we in 
samenwerking met lokale organisaties in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Om de levenskwaliteit en 
toekomstkansen van deze kinderen te verbeteren en de vicieuze cirkel tussen armoede en handicap te 
doorbreken. Lokaal, concreet en doeltreffend. 
 
2e inzameling van uw gaven is voor het onderhoudsfonds 
Een kerkgemeente moet onderhouden worden, dat geldt zeker voor de gebouwen.  Helpt u mee? 
 
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 december 2022 
 
Kerk:    11/12 € 157,99 
    31/12 € 157,34 
  
Onderhoudsfonds: 04/12 € 169,09 
    25/12 € 185,19 
  
Diaconie:  04/12 € 173,42 
    18/12 € 185,84 
    31/12 € 157,59 
 

Kerk in Actie/PKN 
Diaconaat:  11/12 € 169,94 
Jeugdwerk:  18/12 € 170,69 
Kinderen in de knel: 24/12 € 733,35 
Kinderen in de knel: 25/12 € 211,64 
 
Onkosten kerstavond: 24/12 € 386,68 
 
Heilig Avondmaal 
St. Exodus:  11/12 € 268,14 

 
 

Voor u uit de Missionaire Agenda 2022-4 
 
Goede God, voor U zijn alle mensen gelijk, evenveel waard en allemaal even waardig. Toch is er nog veel 
ongelijkheid, discriminatie en armoede.   
Geef ons de onvermoeide kracht om te blijven strijden voor gelijkheid en een menswaardig bestaan voor 
elke mens.  
Wij vragen U: geef ons hiervoor de kracht en inspiratie. 
 
Goede God, de wereld waarin we leven maakt ons soms moedeloos. Oorlog, onvrede en onbegrip lijken 
ons de baas te worden.  
Laat ons beseffen dat we zelf de hand hebben in het mooier en beter maken van de wereld.  
Geef ons het inzicht dat delen uiteindelijk meer waard is dan ons eigen belang en dat begrip en 
medemenselijkheid de brug slaan naar de vrede waar elk mens zo hartstochtelijk naar verlangt. “ 
Wij vragen U: geef ons hiervoor de kracht en inspiratie. 
 
Goede God, de meesten van ons leven in overvloed en komen niets tekort.  
Toch doet het veel mensen pijn dat ze in deze tijd een stapje terug moeten doen.  
Zij vinden onze welvaart vanzelfsprekend en willen die niet opgeven.  
Laat ons dankbaar zijn dat we met minder nog steeds genoeg hebben.   
Versterk ons besef dat in vrede leven het meest waardevolle in elk mensenleven is.     
Wij vragen U: geef ons hiervoor kracht en inspiratie. 
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Goede God, veel mensen hebben de hoop op een rechtvaardige wereld opgegeven.  
Zij zijn verbitterd en teleurgesteld in de mensen en wereldleiders.   
Geef hen het vertrouwen dat de goede mensen altijd sterker zullen zijn; dat geloof in elkaar en in Uw 
goedheid de wereld beter en mooier zal maken.   
Wij vragen U: geef ons hiervoor de kracht en inspiratie. 
 
Ingebracht door Meinte Vierstra 
 
 

Jarigen: 80+ 
 

1 februari 
Dhr. H. de Jong      82 jaar 
 
5 februari 
Dhr. C.J. Ooms      83 jaar 
 
12 februari 
Mevr. E. Brouwer - van der Plas   86 jaar  
 
15 februari 
Mevr. A.T. van Dijke – Moerland   84 jaar 
 
18 februari 
Dr. A.F. Brobbel Dorsman    82 jaar 
 
19 februari 
Mevr. C.M. de Ruiter - van Aalst   88 jaar 
 
21 februari 
Dhr. J. de Gelder     83 jaar 
 
24 februari 
Mevr. B.S. Obispo     84 jaar 
 
25 februari 
Mevr. W. Slappendel     89 jaar 
 
26 februari 
Mevr. M. de Gelder - de Gelder   87 jaar 
Mevr. J. Steenwijk-Grit    80 jaar 
 
27 februari 
Dhr. P.J.U. Hassefras     87 jaar 
 
1 maart 
Mevr. M.J. Zaal - van Gemeren   94 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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Dankwoord uit Canada 
 
Voor uw warme reacties na het overlijden van mijn lieve man, onze vader en geweldige opa Nico de Gelder. 
Voor uw medeleven willen wij u hartelijk bedanken. 
 
Tineke de Gelder-Pels 
Caledonia Canada 
 
 

Kerkelijke stand 
 

Verhuisd binnen onze gemeente: 
Dhr. S. Driessen  
Dhr. J.W. van Wieringen  

Vertrokken naar andere gemeente: 
Mevr. M. Dorsman 

 
Bron: Kerkelijk bureau 
 
 

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! 
 
 

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

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 februarinummer inleveren tot 23 februari a.s. 
bij de redactie via e-mail: postkerkklanken@hotmail.com of kerkklanken@pghkorenaar.nl.  
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Bijbelleesrooster februari 2023 
 

Dag en datum Bijbeltekst Onderwerp 
wo 1 Spreuken 20:1-10 Brallen en brullen 
do 2 Spreuken 20:11-20 Twee maten 
vr 3 Spreuken 20:21-30 Twee gewichten 
za 4 1 Korintiërs 1:18-31 Wat niets is, heeft God uitgekozen 
   
zo 5 1 Korintiërs 2:1-9 Wat het oor niet heeft gehoord 
ma 6 1 Korintiërs 2:10-16 Spreken vanuit de Geest 
di 7 Spreuken 21:1-11 Wat innerlijk beweegt 
wo 8 Spreuken 21:12-21 Wie altijd maar feestviert 
do 9 Spreuken 21:22-31 Het paard wordt gereedgemaakt 
vr 10 Matteüs 5:1-10 Gelukkig  
za 11 Matteüs 5:11-20 Zo moet jullie licht schijnen 
   
zo 12 Matteüs 5:21-32 Ga je eerst verzoenen 
ma 13 Matteüs 5:33-48 Wees volmaakt 
di 14 Spreuken 22:1-8 Een goede naam 
wo 15 Spreuken 22:9-16 Een zuiver hart 
do 16 Spreuken 22:17-29 Een aandachtig oor 
vr 17 Psalm 24 Hef uw hoofd omhoog 
za 18 1 Korintiërs 3:1-9a U bent zijn akker 
   
zo 19 1 Korintiërs 3:9b-23 U bent zijn bouwwerk 
ma 20 1 Korintiërs 4:1-13 Wie denkt u wel dat u bent? 
di 21 1 Korintiërs 4:14-21 Opvoedkunde 
wo 22 (Aswoensdag) Matteüs 6:1-18 Bid als volgt 
do 23 Matteüs 6:19-34 Kijk naar de vogels 
vr 24 Matteüs 7:1-12 Zoek en je zult vinden 
za 25 Romeinen 5:1-11 Leven in vrede met God 
   
zo 26 Romeinen 5:12-21 Door één mens 
ma 27 Romeinen 6:1-15 In dienst van God 
di 28 Romeinen 6:15-23 In dienst van de gerechtigheid 
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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: vacature      
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  
 
 


