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Orde van dienst 
Zondag 26 maart 2023 

 

Lied voor de dienst: lied 848 
Welkom, kennismaking 
Stil moment 
Intochtslied: Psalm 43: 1, 3 
Votum en Groet 
Lied 43: 4, 5 
Gebed van verootmoediging 
Genadeverkondiging 
Lied 310 
Gebed van de zondag 
Gesprek met de kinderen, 
kinderlied, naar de 
kindernevendienst. 
Schriftlezing: Ezechiël 37: 1-14 
Lied 608 
Schriftlezing:  Johannes 11: 1-44 
Lied: 536 
Overdenking 
Orgelspel 
Lied 826 
Kinderen komen onder het naspel 
terug in de kerk 
Gebeden 
Collecten 
De kinderen uit de crèche worden 
tijdens de collecte opgehaald  
Slotlied: 725 
Zending en 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 26 maart,  gaat , ds. D. Blokker uit 

Callantsoog voor in de dienst. De organist is Herman Verbree. 
Alfred Hoogendoorn is de koster. Alexander van den Bosch is de 
lector. Sabine Dijksterhuis is er voor de kinderen. De collecten zijn 
bestemd voor Kerk in Actie, Bangladesh – kansen creëren voor 
jongeren en voor de kerk. 
De koffie wordt verzorgd door Nanny Hassefras en Hans van der 
Lip. 
 
De collecten zijn bestemd voor: 
1e inzameling van uw gaven is voor Kerk in Actie, Bangladesh 
In Bangladesh is de werkloosheid onder jongeren hoog. Dit komt 
onder meer doordat veel opleidingen niet aansluiten op wat de 
arbeidsmarkt vraagt. Zo is er bijvoorbeeld een groot tekort aan 
goed opgeleide vakmensen en worden daarvoor jongeren uit India 
aangetrokken. 
 
Kerk in Actie gaat samen met een lokale partnerorganisaties 300 
jongeren naar werk begeleiden. Zij zullen een leer-werktraject 
volgen en krijgen daarnaast training in ondernemersvaardigheden, 
zodat zij een eigen bedrijf kunnen starten. 
 
2e inzameling van uw gaven is voor de kerk 
Een kerkgemeente moet onderhouden worden, dat geldt zeker voor de gebouwen. Helpt u mee? 
 

 
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. 
 

Volgende week, zondag 2 april – Palmzondag – gaat ds. Carla Melgers voor in de dienst. De organist is 
Jos Qualm. Eddie de Jong is de koster. De schriftlezing wordt verzorgd door Heleen Polderman. Er is 
oppas en kindernevendienst. De collecten zijn bestemd voor PKN jeugdwerk en de eigen diaconie. De 
koffie wordt verzorgd door Martien en Lia Heyker. 
 
 

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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Aanvangstijd kerkdiensten: 
Let op! Van zaterdag 25 op zondag 26 maart gaat de zomertijd weer in. Dat betekent dat vanaf de eerste 
zondag daarná, dus met ingang van zondag 2 april, de aanvangstijd van de kerkdiensten weer 9.30 
uur is! 
 

Uit de gemeente: 
Heel hartelijk dank voor het medeleven uit de gemeente en de mooie bloemen die we afgelopen zondag 
ontvingen. 
Hartelijke groeten Dick en Lena van Vliet. 

Bericht van overlijden: 
Op 18 maart is Elisabeth van ’t Wout-Bregman (Bep) overleden op de leeftijd van bijna 79 jaar, weduwe 
van Jan van ’t Wout. Bep verbleef de laatste periode van haar leven in verpleeghuis Rhijndael. 
Op zaterdag 25 maart is Bep, na een afscheidsdienst in de Korenaar naar haar laatste rustplaats gebracht 
op de Algemene Begraafplaats in Hazerswoude Dorp. 
We wensen de kinderen, schoon-, klein- en achterkleinkinderen en allen die verbonden ware met het leven 
van Bep veel sterkte en Gods onmisbare troost en nabijheid toe.  

 
De bloemen  
De bloemen gaan, met een hartelijke groet van ons allen, naar Jan en Elly van de Beld. 
Ze worden gebracht door Marian Zintel. 
 

Paasontbijt 
Zondag 9 april om 8.30 uur in de Dobber. Kosten € 2,50 p.p., kinderen eten gratis mee. Feestelijk om zo 
gezamenlijk te beginnen, voor het begin van de kerkdienst. Iedereen is van harte uitgenodigd om op 
Paasmorgen met elkaar te komen ontbijten in de Korenaar. 
Opgeven: via de intekenlijst ( bij de ingang van de kerk, op de meeleeftafel) 
Of bij: Marian Zintel tel.06-25496511 , marian.hilbrand@ziggo.nl ; of Ellen de Gelder tel.0623654409 of via 
de mail: ellendegelder@kpnmail.nl 

Paasbroodjes en Spaardoosjes voor Burkina Faso! 
De spaardoosjes zijn twee weken geleden in de kerk uitgedeeld. Wij hopen van harte dat de doosjes weer 
goed gevuld worden, deze kunnen met de Pasen in de kerk weer worden ingeleverd. Mocht u nog geen 
doosje hebben dan kunt u deze vinden op de steen in de gang. Ook dit jaar komen de spaardoosjes weer 
ten goede van Kerk in Actie projecten in Burkina Faso! Mocht u liever een bijdrage overmaken dan kan dat 
uiteraard ook op de rekening van de missionaire commissie: Rabobanknummer NL51RABO0325908370 
tnv.  Missionaire Commissie Protestantse Gemeente.  Onder vermelding van ‘Spaardoosjesactie’. 

Dit jaar zullen wij ook weer een Paasbroodjes actie doen voor Burkina Faso, echter door de beperkte 
beschikbaarheid van lopers zullen wij niet meer langs de deuren gaan. De paasbroodjes zullen in de 
kerk worden aangeboden op vrijdag 31 maart van 16h tot 17h. De broodjes kosten 6 euro per stuk. 
Intekenlijsten liggen op de steen. 
Mocht u een grote bestelling van meer dan vijf broodjes hebben (voor bijvoorbeeld uw bedrijf) stuur dan 
een mailtje naar zaalronald@gmail.com en dan zullen de paasbroodjes bij u worden langs gebracht op 

vrijdag 31 maart. 

Nieuwe Korenaargroep ‘One’ 
Hierbij informeren wij, Carla en Ben Kalisvaart, dat wij als contactpersonen willen gaan optreden voor de 
nieuwe Korenaargroep ‘One’. Wij richten ons globaal op de wijken gelegen in Plan Zuid. Ons doel is om als 
reisgenoten samen door het leven te trekken onder Gods beschermende hand (Exodus 33: 11-23) en 
daarbij om te zien naar elkaar. De ontmoetingen kunnen plaatsvinden op velerlei wijzen: wandelend, 
fietsend, etend, pratend, luisterend. Wie trekt er met ons mee? Onze eerste ontmoeting is gepland op 
woensdag 19 april as. 20.00h, Breitnerlaan 15. Voel je welkom om je aan te melden voor Korenaargroep 
‘One’ (carlakalisvaart2391@gmail.com of 0172 587434).  

Carla en Ben 
 

 



 
Pagina 3 van 3 

 

THE PASSION 
The Passion is een muzikale vertelling over het lijden en sterven van 
Jezus.  
Dit jaar vanuit de haven van Harlingen.  
Te ver om het live bij te wonen? 
In de Korenaar kun je samen met anderen naar de uitzending kijken. 
Het live evenement wordt op een groot scherm geprojecteerd. Vanaf 
20.15 uur ben je welkom, de uitzending begint om 20.30 uur. Na 
afloop kun je nog even blijven om al dan niet met een drankje, wat na 
te praten. 
WAT: The Passion kijken 
WIE: u en jij (en je vrienden) 
WAAR: De Korenaar (Dorpsstraat 183 Hazerswoude dorp)              
WANNEER: Donderdag 6 april 
 

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 

Oproep 
Het schoonmaakteam zoekt nieuwe vrijwilligers om mee te helpen het kerkgebouw schoon te houden. Wij 
doen dit op vrijdagmorgen, om 8.30 uur beginnen we, meestal met 5 personen en zijn dan tot koffietijd 
bezig. 
Het is en hechte groep en een heel aantal mensen doen dit werk al meer dan 25 jaar, vanaf het begin dat 
we zonder betaalde koster zijn. Om gezondheidsreden zijn er een paar mensen afgevallen, dus…. Als je 
de mogelijkheid hebt en tijd wil vrijmaken ben je heel welkom om mee te draaien in ons team. 
Het met elkaar bezig zijn en zeker het koffiedrinken is een heel sociaal en gezellig gebeuren. Wij hopen op 
een aantal positieve reacties, neem gerust contact op met: 
Gré van der Haven - tel: 588140 
Of: Irene Ooms       - tel: 588149 

Zuinig met energie in de Korenaar - vervolg 
We hebben inmiddels met elkaar een aantal goede stappen gezet om de energiekosten voor ons 
kerkgebouw terug te dringen. Zo zijn we als gebruikers van de zalen in de Korenaar slimmer omgegaan 
met verwarmen en verlichten. En het is het College van Kerkrentmeesters heeft alsnog gelukt een 
gunstiger contract af te sluiten met een energieleverancier. En we proberen momenteel uit op welke manier 
we tijdens de zondagsvieringen de kerkzaal zo efficiënt mogelijk kunnen verwarmen, zonder al te veel 
comfort in te leveren. 
Voor deze laatste maatregel heeft het College nog een verzoek aan de bezoekers van de 
zondagsvieringen: 

Zou u a.u.b. het bedienen van de kranen van de radiatoren in de kerkzaal willen overlaten aan 
de kosters en de vrijwilligers die de verwarming van de kerkzaal onderzoeken? 
Het is in de afgelopen periode gebleken dat proeven met aangepaste verwarming mislukten 
omdat voor de proef gesloten of juist geopende kranen waren bediend door anderen / door 
bezoekers van de eredienst.  

Als u een eredienst bezoekt en u heeft last van de temperatuur (te warm / te koud), draai dan niet zelf aan 
een verwarmingskraan, maar spreek dan a.u.b. de koster van dienst aan.  
Op verschillende manieren proberen we de kosten voor onze kerk tot het noodzakelijke te beperken. We 
rekenen daarbij op uw begrip. Als u nog eigen suggesties voor besparing heeft, of als u wilt reageren op de 
besparingsmaatregelen, laat dat dan even weten aan een van de leden van het College. Of stuur een 
mailbericht naar kerkrentmeester@pghkorenaar.nl 
Namens het College van Kerkrentmeesters, 
Cornèl Hassefras 

 


