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Zondag 26 februari 2023 

Lied voor de dienst: 221 

Stil gebed 

Introituslied:ps.91A 

Bemoediging en groet 

Samenzang 538: 1 

Kyriegebed 

Zingen lied 538: 2 en 3 

Woorden van leven Colossenzen 

3: 12-15 

Zingen lied 538: 4 

Zondagsgebed 

Gesprek met de kinderen gevolgd 

door kinderlied: Wij gaan voor 

even uit elkaar. 

De verleiding weerstaan 

Zingen: lied 321: 1, 2 en 3 

Lezen: Lucas 4: 1-13 

Zingen: lied 1005 (Nederlands) 

Overweging 

Niet van deze wereld (Stef Bos) 

Dienst van de gebeden 

Collecte 

Slotlied lied 418 

Uitzending en 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 26 februari, is de eerste zondag van de 

veertigdagentijd. Ds. Carla Melgers gaat 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 Willy Zintel en Rita van 
Dorp.  

De collecten zijn bestemd voor: 
 

1e inzameling van uw gaven is het Liliane Fonds 
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? 
 

De bloemen  
De bloemen gaan met een hartelijke groet van ons allen naar Ina Poot. 
De bloemen worden gebracht door Marian Zintel. 

 
Volgende week, zondag 5 maart, gaat de heer Leo Koot uit Leiderdorp voor in onze dienst. 

Piet Boon bespeelt het orgel, Eddie de Jong is koster. Ellen de Gelder verzorgt de schriftlezing. Er is geen 
oppas en geen kindernevendienst. 
De koffie wordt verzorgd door Rita de Gelder en Mieke van den Bosch. Waarvoor de collecten zijn bestemd 
is op dit moment nog niet bekend. 
 

 
 
 
 
 
 
 

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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Spaardoosjesactie Start! 
Met het begin van de 40 dagen tijd, gaan wij ook weer van start met de Spaardoosjesactie. Ook dit jaar 
komt de actie weer ten goede van projecten van Kerk in Actie in het West-Afrikaanse land Burkina Faso. 
Wij ondersteunen daar een aantal projecten op het gebied van landbouw en veeteelt. Burkina Faso wordt 
geteisterd door terrorisme en jihadisme in dorpen en steden.  
 
De spaardoosjes zullen vandaag uitgedeeld worden. Daarna kunt u ze vinden op de steen in de gang. 
Deze kunnen Eerste Paasdag weer worden ingeleverd. 
 
Uiteraard kunt u ook een overboeking doen op de rekening van de missionaire commissie: 
 
Rabobanknummer NL51RABO0325908370 tnv. Missionaire Commissie Protestantse Gemeente. 
Onder vermelding van ‘Spaardoosjesactie’. 
 
Alvast hartelijk dank voor de medewerking! 
De Missionaire Commissie 
 

 

VAKANTIE 

Ook dit jaar verzorgt Het Vakantiebureau weer vakanties voor senioren, zowel met als zonder 

zorgbehoefte. Iedere senior is van harte welkom, ongeacht christelijke identiteit. Er is een uitgebreid 

programma met gevarieerde uitstapjes, leuke avondprogramma’s en creatieve en ontspannende 

activiteiten 

Het team van vrijwilligers staat dag en nacht voor u klaar met een helpende hand en een luisterend oor. 

U kunt reserveren via de website: www.hetvakantiebureau.nl Voor meer informatie of hulp bij het 

reserveren kunt u contact opnemen met Mieke den Haan tel. 06-15205511 

 

 

http://www.hetvakantiebureau.nl/

