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Zondag 19 februari 2023 

Lied voor de dienst: 217:1,2 en 3 

Stil gebed 

Zingen:ps.18:1 

Bemoediging en groet 

zingen lied 195 (klein gloria) 

Glorialied lied 117d (3x) 

Zondagsgebed 

Gesprek met de kinderen gevolgd 

door kinderlied: Wij gaan voor 

even uit elkaar. 

“De schepping zucht” 

Train wreck-James Arthur via You 

tube. 

Lezen: Romeinen 8: 18-25 

Zingen: lied 942:1 en 2 

Lezen: 2 Korintiers 12: 1-10 

Zingen: lied 942: 3 

Overweging 

Zingen: Lied 695 

De kinderen komen terug 

In Memoriam Klaziena Dekker -

v.d. Berg 

Lied ter nagedachtenis 913:1 en 4 

Dankzegging, voorbeden, stil 

gebed, onze Vader 

Collectes 

Kinderen uit de crèche worden 

opgehaald. 

Slotylied  lied 825:1,3 en 5 

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 19 februari, vieren we de eredienst samen 

met de protestante gemeente van Koudekerk aan den Rijn/ 
Hazerswoude Rijndijk. Ds. Carla Melgers gaat voor. Piet Boon 
bespeelt het orgel. Aad van Zanten is de koster, Willem de Beus is 
de lector. Sabine Dijksterhuis 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. 
 

De collecten zijn bestemd voor: 
 

 
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. 
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e
 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.  
 

Extra collecte bij de uitgang:  
De inzameling van uw gaven is voor Giro 555, hulp aan de slachtoffers van de aardbeving in Turkije & 
Syrië 
 
Op maandag 6 februari heeft een verschrikkelijke ramp het leven van tienduizenden mensen in Turkije en 
Syrië volledig veranderd. 
Meerdere krachtige aardbevingen en naschokken hebben een enorme schade aangericht. Duizenden 

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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mensen zijn al overleden en vele anderen raakten gewond.  
Heel het land leeft mee met de mensen in Turkije en Syrië. Veel Nederlanders hebben familie wonen in de 
getroffen gebieden en zijn daarom erg bezorgd. Overal in het land worden inzamelingsacties opgezet en al 
veel mensen hebben gedoneerd naar Giro555. De steun is hartverwarmend.   
 
De hulporganisaties achter Giro555 werken de klok rond in de getroffen gebieden. Ze helpen onder andere 
met zoek- en reddingsoperaties en delen eten, drinken en hulpgoederen uit, zoals medicijnen, 
winterkleding en dekens. Ook staan de organisaties klaar voor zowel medische als psychologische hulp. 
 

De bloemen  
De bloemen gaan met een hartelijke groet van ons allen naar Mariska en Guido Nieuwenhuijse. Mariska 
loopt al geruime tijd thuis na een operatie aan haar pols. 
De bloemen worden gebracht door Marian Zintel. 

 
Volgende week, zondag 26 februari, de eerste zondag van de veertigdagentijd, gaat ds. Carla 

Melgers voor in de dienst. Jos Qualm bespeelt het orgel, Alfred Hoogendoorn is de koster. De lector is 
Marianne Bol en Guido Nieuwenhuijse is er voor de kinderen. De koffie wordt verzorgd door 
 Carla Kalisvaart en Grieta Zintel. De collecten zijn  bestemd voor het Liliane fonds en het 
onderhoudsfonds. 
 

Vanuit de gemeente: 
Mevrouw Hannie van Tol-Matze, Hazerswoude – Dorp, is opgenomen in GGZ Rivierduinen, 
Componistenlaan 248, 2215 ST te Voorhout. 
Wij hopen en bidden dat zij hier tot rust kan komen naar lichaam en geest. 
Dat de woorden naar Psalm 10, vers 14 Hannie bemoedigen: 
God ziet mijn pijn en verdriet,                                                                                                                             
Hij merkt het op en weegt het in zijn hand.                                                                                                      
Op U vertrouwen kwetsbare mensen,                                                                                               
U komt hun te hulp 

 
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. 
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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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