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Zondag 12 februari 2023 
 

Lied voor de dienst:lied 310 

bereiden we ons in stilte voor.. 

Zingen:ps.85:1,3,4 

Bemoediging en groet 

Allen: zingen lied 195 (klein 

gloria) 

Smeekgebed afgewisseld met: zo 

zingen we: lied 368 d 

Glorialied (staande): lied 908:1,7 

Gebed om verlichting met de 

Heilige Geest 

Kindernevendienst.. 

Lezen: Deuteronomium 30: 15-20 

Zingen:lied 316:4 

Lezen: Mattheüs 5:17-26 

Zingen: lied 838:1,2 

Preek 

Zingen: ps. 119: 65,66 

De kinderen komen terug 

Dankzegging,  voorbeden, stil 

gebed, onze Vader 

Collectes 

Kinderen uit de crèche worden 

opgehaald. 

Zingen: lied 423 

Zegen met 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 12 februari, gaat ds. Piet Wilschut uit Alphen 

aan den Rijn voor in de dienst. 
Piet Boon is de organist. Hilbrand Zintel is de koster. Trudy den 
Haan is de lector. Lavinia Spruitenburg er voor de kinderen  
Vandaag wordt de koffie verzorgd door Simon en Erna Voets. 
 
De collecten zijn bestemd voor: 
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? 

 
De bloemen  
De bloemen gaan met een hartelijke groet van ons allen naar Jaap 
en Corrie de Ruiter. Ze worden gebracht door Fia Pels. 

 
Volgende week, zondag 19 februari, vieren we de eredienst samen met de protestante gemeente van 

Koudekerk aan den Rijn en Hazerswoude Rijndijk. Deze dienst vindt plaats in de Korenaar. Ds. Carla 
Melgers gaat voor. Piet Boon bespeelt het orgel. Aad van Zanten is de koster, Willem de Beus is de lector. 
Guido Nieuwenhuijse is er voor de kinderen. De koffie wordt verzorgd door Willy Zintel en Rita van Dorp. 
De collecten zijn voor de kerk en voor het Huiskamerproject van het Leger des Heils. 
 

Vanuit de gemeente: 
Bericht van overlijden: 
Op maandag 6 februari 2023 is mevrouw Klazina Hendrika (Klazien) Dekker – van den Berg overleden in 
de leeftijd van 91 jaar. 
De dankdienst voor haar leven heeft op vrijdag 10 februari om 13.30 uur in de Korenaar plaatsgevonden. 
Na de dienst is Klazien naar haar laatste rustplaats gebracht bij Jan, op de Algemene Begraafplaats aan de 
Provinciale weg.  
We wensen de kinderen, schoon- en kleinkinderen en iedereen die met het leven van Klazien verbonden 
was veel sterkte bij het afscheid nemen en Gods onmisbare troost en nabijheid toe. 
 
 

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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Op 17 januari 2023 is geboren Chloe Annigje Elisabeth, dochter van Erwin en Quirina Langelaar. 
(Noorderwerf 8, 2804LR, Gouda) 
‘’Zo klein, zo mooi, zo bijzonder. 
Welkom in ons leven, groot wonder’’ 
schreven haar ouders op het geboortekaartje. 
Wij feliciteren hen van harte met dit wonder van nieuw leven en wensen hen toe dat dit kleine meisje mag 
opgroeien tot eer van God. 
Kind van God gegeven, 
kind bij God vandaan, 
in zijn hand geschreven 
staat jouw lieve naam 

 
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.  
 

Vrijdagavond 17 februari 2023 om 20.00 u Filmavond in de Dobber.  

Omdat de Film de acht bergen” nog niet beschikbaar bleek te zijn hebben we onderstaande film 
gekozen voor deze avond. Een mooi, Iers-socialistisch drama. 

 

 
In Herself ontvlucht een jonge moeder met haar twee dochters een gewelddadige relatie. Helaas is het 
systeem van sociale woning toewijzing kapot. Ze neemt de bouw van een eigen huis in eigen hand en 
herontdekt zichzelf. 

 
De koffie staat klaar om 19.30 uur.  Voor € 5,00 p.p. heeft u een gezellige en fijne filmavond. We hopen 

weer op veel bezoekers. Na afloop is er gelegenheid om met elkaar, onder het genot van een drankje, na 
te praten over de film of gezellig bij te praten. 

 
DE GROENE HART KOERIER 
Een bericht over een huis-aan-huisblad zult u hier niet zo snel verwachten, maar ook voor de kerken is het 
belangrijk dat de Groene Hart Koerier kan blijven bestaan. Elke week vindt u er de informatie over waar en 
hoe laat diensten en vieringen worden gehouden, maar ook aankondigingen van kerkelijke activiteiten en 
bijzondere diensten verschijnen het hele jaar door in de GHK. 
Daarom, hoe meer mensen de vragenlijst invullen, hoe groter de steun voor de Groene Hart Koerier. De 
enquête kan via de website www.groenehartkoerier.nl worden ingevuld en op papier. De ingevulde 
papieren vragenlijsten kunnen worden ingeleverd bij alle supermarkten in de regio. Er is ook een breng- en 
ophaalservice van vragenlijsten voor ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid. Bel of mail 
naar vragen@groenehartkoerier.nl of 06-54683475. Hartelijk dank voor de medewerking. 
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