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40 dagen van bezinning 
 
De veertigdagentijd als voorbereiding op Pasen is een tijd van inkeer, 
waarin we onszelf stilzetten om de confrontatie aan te gaan met de ruïnes 
in ons hart. Oog in oog hiermee kan het grote geschenk van verlossing en 
genade met nieuwe kracht voor ons gaan leven. Het 
werk Meditation (2001) van de Amerikaanse kunstenaar Bruce Herman 
(1953) kan ons in deze dagen van bezinning op weg helpen. 
 
We zien een naar binnen gekeerde man die nederigheid en kwetsbaarheid 
maar ook rust en overgave uitstraalt. Op de onderste helft van het 
schilderij zijn de kleuren donker, op de bovenste helft hebben lichtblauw, 
geel, groen en wit de overhand. Als we goed kijken zien we de vage 
contouren van stenen en brokstukken over de man en de onderkant van 
het schilderij heen geschilderd.  
 
De mens wordt hier niet krachtig en met een ideale schoonheid afgebeeld 
maar is teruggebracht tot zijn ware menselijke proporties. Hij mist beide 
armen. Het besef van gebrokenheid leidt ertoe dat we ons openen voor 
God. Er valt dan ook licht over dit geamputeerde lijf en er werken warme en lichte kleuren en krachten op 
in.  
 
Het gezicht van de man is gaaf, alsof de oude huid afschilfert en zijn ware gelaat tevoorschijn komt. Het 
kwaad in ons heeft niet het laatste woord, want – zo schreef Bruce Herman naar aanleiding van dit werk – 
Christus heeft zich overgegeven om ons ‘in al onze luister bij zich te nemen, zodat we zonder vlek of rimpel 
of iets dergelijks zullen zijn, heilig en zuiver’ (Efeziërs 5:26). Christus heeft ons verlost, zodat we nu al in 
beperkte maar toenemende mate, en later ten volle, kunnen worden wie we werkelijk zijn, de mens die God 
bij ons vormeloos begin in ons zag. 
  
Onze werkelijkheid is vol duisternis, maar Gods luister is boven ons als de gouden band bovenaan dit 
schilderij. Gods Geest vernieuwt ons als de groene vlek die als een leven gevende kracht rust op het 
voorhoofd van de man. Daarom is dit schilderij vooral een beeld van hoop. Te midden van de brokstukken 
mogen we ons uitstrekken naar onze verlossing. 
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De ban der duisternis gebroken 
en het werd morgen, dag na dag 
een wereld in het licht gesproken, 
een mensheid die beginnen mag  

(Lied 602: 3, Nieuwe Liedboek) 
 
Van harte wens ik u en jullie allen een gezegende Veertigdagentijd. 
 
Ds Carla Melgers 
 
 

Kerkdienstenrooster 
 
5 maart 2023 10.00 uur o.l.v. de heer L. Koot uit Leiderdorp 
Organist: Piet Boon 
Koster: Eddie de Jong 
Collecten:  1e: Kerk in Actie Palestina 
  2e: de kerk 
 
12 maart 2023 10.00 uur o.l.v. ds. C.C.A. Melgers, Biddag voor Gewas & Arbeid 
Organist: Peter Burger 
Koster: Hilbrand Zintel 
Collecten:  1e: Kerk in Actie, diaconaat 
  2e: de eigen diaconie 
Biddag collecte de inzameling van uw gaven is voor de Diaconie 
 
19 maart 2023 10.00 uur o.l.v. ds. J. Compagner uit Woerden 
Organist: Piet Boon 
Koster: Aad van Zanten 
Collecten:  1e: Jantien Aidsfonds 
  2e: het onderhoudsfonds 
 
26 maart 2023 10.00 uur o.l.v. ds. D. Blokker uit Callantsoog 
Organist: Herman Verbree 
Koster: Alfred Hoogendoorn  
Collecten:  1e: Kerk in Actie, Bangladesh – kansen creëren voor jongeren  
  2e: de kerk 
 

 
Collectedoelen – nader toegelicht 

 
5 maart 
1e inzameling van uw gaven is voor Kerk in Actie, Palestina 
Palestijnse christenen vormen een kleine gemeenschap in het Heilige Land: minder dan 2 procent van de 
bevolking is christen. Kerk in Actie steunt het werk van verschillende organisaties in Palestina die lokale 
gemeenten ondersteunen, zowel bij Bijbelstudie als bij diaconaal werk. 
Gemeenteleden krijgen meer Bijbelkennis en dat opent deuren: ze passen het toe in hun eigen leven en 
worden actiever in de kerk. Samen bespreken ze problemen in de samenleving en zoeken naar oplossingen. 
 
2e 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. 
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12 maart, biddag voor gewas & arbeid 
1e inzameling van uw gaven is voor Kerk in Actie  
In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd en zitten een korte of langere gevangenisstraf uit. Jezus 
vraagt ons niet te oordelen, maar barmhartig naar hen om te zien. Daarom reiken we (ex-)gevangenen, tbs-
patiënten en hun familie een helpende hand om te werken naar herstel. 
Kerk in Actie ondersteunt diverse initiatieven in Nederland die omzien naar gevangenen en hun partners en 
kinderen, hen bezoeken tijdens de detentie, maar ook een nieuwe kans bieden in de maatschappij. 
 
2e inzameling van uw gaven is voor de eigen Diaconie 
 
Biddag collecte de inzameling van uw gaven is voor de Diaconie 
 
19 maart  
1e inzameling van uw gaven is voor Jantien aidsfonds 
Het Jantien Aids Project Gambia heeft een voedselprogramma opgezet in Gambia om de 
met HIV besmette families van eten te voorzien en verleent financiële steun aan die 
families voor (school)opleidingen. 
 
2e inzameling van uw gaven is voor het Onderhoudsfonds 
Een kerkgemeente moet onderhouden worden, dat geldt zeker voor de gebouwen.  Helpt u mee? 
 
26 maart 
1e inzameling van uw gaven is Kerk in Actie, Bangladesh – kansen creëren voor jongeren  
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, bijvoorbeeld 
als elektricien of computerspecialist, en krijgen daarnaast training in ondernemersvaardigheden, zodat zij 
een eigen bedrijf kunnen starten. 
Met de opbrengst van deze collecte steunt u het werk van Kerk in Actie in Bangladesh en andere 
Werelddiaconale projecten. Helpt u mee? Geef in de collecte of maak uw gift over via NL 89 ABNA 0457 457 
457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Kansen voor jongeren Bangladesh. 
 
2e 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. 
 
 
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! 
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Collecteverantwoording januari 2023 
 
Kerk: 01/01 €  123,00 
 15/01 € 134,25 
 29/01 € 128,50 
  
Onderhoudsfonds: 08/01 € 129,75 
 22/01 € 123,00 
  
Diaconie: 01/01 € 123,00 
 08/01 € 147,05 
 15/01 € 134,25 
 22/01 € 123,00 
 
Kerk in Actie/PKN 
Jeugdwerk: 29/01 € 128,50 
 
 

In memoriam Pieter Johannes Udo Hassefras 
 
Zondag 29 januari is totaal onverwacht overleden Pieter Johannes Udo Hassefras, Piet, lieve vader en 
schoonvader, trotse opa en overgrootopa. Hij stond met zijn bijna 87 jaar nog volop in het leven. Genoot van 
zijn gezin, de tuin, voetbal. 
 
Een hartstilstand maakte een einde aan zijn leven, een leven vol liefde, goedheid en zorgzaamheid.  
Het gemis van zijn vrouw viel hem zwaar maar de laatste tijd kon hij toch weer van het leven genieten. 
Donderdag was hij nog bij Lex op de tuin aan de wandel. Vrijdag ging hij met de bus mee, leveren, zaterdag 
was hij met zijn zonen bij de uitwedstrijd van de Boys in Nieuwveen, zondag zat hij hier nog in de kerk, de 
plek waar hij vanaf zijn kindertijd elke week was. 
 
Hij had zelf de woorden gekozen voor op zijn rouwkaart: 
‘Wees niet bang, want ik heb u verlost, ik heb u bij uw naam geroepen, Gij zijt Mijn’’ (Jesaja 43: 1) 
 
In de dankdienst voor zijn leven lazen we ook woorden uit Openbaring 21, over God die ons zo nabij is, als 
een moeder die liefdevol onze tranen droogt. Die God heeft Piet Hassefras bij zijn naam geroepen, geborgen 
is hij bij zijn Schepper. 
 
 

In memoriam Klazina Hendrika Dekker-van den Berg, Klazien 
 
Klazien Dekker, geliefde moeder en oma, gastvrije buurtgenoot en vriendin, betrokken en trouw 
gemeentelid, is maandagavond 6 februari rustig ingeslapen. Na een mooi, gezegend leven, 91 jaar oud. 
 
Haar levensmotto was ‘’geen zorgen maken voor de dag van morgen’’. Klazien genoot van elke dag, van 
tuinieren, in de zon zitten, tennissen, bridgen, lekkere etentjes. Bovenal genoot zij van de contacten, met 
buurtgenoten, vrienden, gemeenteleden, en natuurlijk de contacten met haar zo geliefde kinderen en 
kleinkinderen. 
 
Een mens die open en dankbaar in het leven stond. Dankbaar voor alles wat nog wel kan, dankbaar voor het 
lange samenzijn met haar geliefde man Jan. En dankbaar voor haar lieve kinderen en hun goede zorgen. 
 
En met een open oor en oog voor alles wat er zich in de wereld afspeelt. Een mens die ook voelde hoe 
kwetsbaar ze was. De laatste maanden van haar leven ondervond ze dat aan den lijve. 
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Die maandag werd ze onwel, stil lag ze daar op dat ziekenhuisbed; spreken kon ze niet meer. Maar ze heeft 
geweten, gevoeld dat haar geliefde gezin om haar heen was. De laatste Bijbelwoorden die ze hoorde waren 
de woorden die ze vol geloof en vertrouwen zelf eens uitsprak , een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, 
daar geloof ik in! 
 
In dat vertrouwen, kon zij zich, met de woorden van Psalm 4, vers 9, vredig neerleggen en meteen inslapen. 
Onze geliefde Klazien Dekker, wonen mag zij nu, in die nieuwe hemel, op die nieuwe aarde, in een vertrouwd 
en veilig huis. 
 
 

Kort verslag Kerkenraadsvergadering 13 februari 2023 
 
Aanwezig:   Marianne Bol, Annette van den Bosch, Rita 

van Dorp, Mieke den Haan, Trudy den Haan, 
Agnes Huisman, Anneke de Jong, Jaap Kraaij, 
ds. Carla Melgers, Meinte Vierstra 

Afwezig met bericht:  Annemieke Hoogendoorn 
    
1. Welkom voorzitter en opening door Anneke de Jong 
Meinte steekt de kaars aan en heet iedereen welkom. Anneke leest 
een gedeelte uit Handelingen 2, het thema daarin is “delen”. We 
luisteren naar een lied met de titel “Wij delen geloof, wij delen de hoop”. 
 
2. Bezinning – Carla 
Door een internet probleem heeft Carla de geplande bezinning niet kunnen maken. Ze gaat voor in gebed. 

 
3. Verslag overleg kerkenraad 9 januari 2023- actielijst- mutaties  
Naar aanleiding van de opmerking dat Meinte en Jaap dit jaar aftredend zijn meldt Rita dat ze met ingang 
van het nieuwe kerkelijk seizoen genoodzaakt is te stoppen met haar taak als ouderling.   
Het moment dat de kinderen de kerk verlaten voor de nevendienst verloopt nog niet vlekkeloos. De 
kerkenraad besluit dat dit door de ouderling van dienst gedaan zal worden, na het zingen van het kinderlied. 
Meinte deelt dit met Sharon. 
  
4. Uit de Commissies  
4.1 Missionaire Commissie (Mieke den Haan)   
- Op 22 maart vindt de Sobere maaltijd plaats. 
- De 40-dagen kalender voor de 80+- ers is ontvangen en wordt binnenkort verspreid 
- De Paasbroodjesactie en de Spaardoosjesactie gaan van start. 
 
4.2 Diaconie (Meinte Vierstra) 
- Op woensdag 15 februari vindt de eerste middag in het kader van “Warmtekamer” plaats in de Dobber, 

Korenaar van 15.00 tot 17.00 uur. De volgende bijeenkomsten vinden plaats op 1 maart in het 
Parochiecentrum en op 15 maart in de Regenboog. 

- Er zijn 25 tassen met € 25,00 boodschappen bezorgd bij mensen die ook een kerstpakket krijgen. Hier is 
heel positief op gereageerd door de ontvangers. De kosten worden gedeeld door de drie kerken in het 
dorp en wordt door de Korenaar bekostigd uit de energiecompensatie die door een aantal mensen is 
gedoneerd aan de kerk. Het is de bedoeling dat er uit de groepen bezoekers mensen opstaan om de 
organisatie verder op zich te nemen voor een eventueel vervolg, zodat de organisatie niet op de vaak al 
overbezette ambtsdragers ligt. 

- Er is weer een paasontbijt op 1e paasdag, start 8.30 uur. 
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4.3 College van Kerkrentmeesters (Trudy den Haan) 
- Jaap geeft aan dat het college graag tot aanschaf van zonnepanelen wil overgaan. De kerkenraad gaat 

akkoord met aanschaf.  
- Er zijn geluiden dat er te weinig deelnemers zijn op de Korenaar app om deze rendabel te houden. De 

kerkenraad zal de app meer gaan promoten in contacten met gemeenteleden. Meinte schrijft een stukje 
voor de Gemeentebrief en Kerkklanken over het voordeel van het gebruik, handigheden en gebruik (bv. 
afmelden voor een groep waar je aan bent toegevoegd die voor jou niet relevant is) en vooral ook over 
de veiligheid van de app. 

 
4.4 Liturgiecommissie (Marianne Bol) i.c.m. 4.5 Pastoraat (wijkouderlingen/ Marianne) 
In de afgelopen periode is een aantal gemeenteleden overleden. Naar aanleiding daarvan wordt een aantal 
vragen besproken. 
- De afspraak is dat wanneer een gemeentelid overlijdt er een In Memoriam wordt gelezen in de 

eerstvolgende dienst ná de begrafenis. Dit doet Carla als ze zelf voorgaat of de ouderling van dienst als 
er een gastpredikant is. 

- Wat te doen wanneer de familie aangeeft dat men geen In Memoriam wil en ook niet aanwezig zal zijn 
in de eredienst? Kunnen we dan als kerkgemeenschap toch een kaars aansteken, om die overledene te 
gedenken? We spreken af: 

o Wanneer nabestaanden geen In Memoriam willen en niet aanwezig zijn in de dienst ná de 
begrafenis, wordt in de kerk - ná het gebed waarin de naam van de overledene wordt genoemd 
en voorbede voor de familie wordt gedaan - een kaars ontstoken door de ouderling van dienst. 
Er wordt geen steen gemaakt. In de dienst op gedachteniszondag worden deze overledenen ook 
genoemd.  

- Verder is door iemand gevraagd of het mogelijk is te gaan staan bij de afkondiging van een overlijden. 
Dit gebruik is al lang geleden afgeschaft en wordt niet opnieuw ingesteld. 

 
- Vorige week woensdag heeft een bijeenkomst met de wijkmedewerkers plaatsgevonden, voorbereid 

door Carla en Marianne. In het kader van toerusting was het thema “Huisbezoek als gastvrijheid”. Het 
was een mooi samenzijn. In het najaar vindt de volgende bijeenkomst plaats. 

- Er wordt nog een aantal pastorale zaken besproken. 
 
4.6 Groep Nieuwe Wegen (Annette/Rita/Agnes) 
- Rita leest voor uit het verslag van de laatste bijeenkomst, waarin we hebben teruggekeken op wat er 

bereikt is in de afgelopen tijd. Dat geeft veel positieve energie.  
- Carla meldt dat Rita morgen aansluit in het overleg werkgemeenschap predikanten om een toelichting 

te geven op de Korenaar groepen 
- Op 28 februari is er een overleg gepland met een groot deel van de contactpersonen van de Korenaar-

groepen. Dit zal vooral gebruikt worden om te horen hoe het gaat en wat men nodig heeft. 
 
5. Aantal korte mededelingen: 
- Na de dienst van Witte Donderdag is de mogelijkheid om de Passion met elkaar te kijken.  
- Meinte geeft een korte terugkoppeling van de eerste bijeenkomst van het beleidsplanteam. Dit was 

vooral aftasten en inventariseren. In de 2e bijeenkomst op donderdag 16 februari worden de eerste 
stappen gezet. 

- Aangepast draaiboek Heilig Avondmaal. Anneke geeft een toelichting op het aangepaste draaiboek. De 
wijzigingen: naast de diakenen gaan Carla en de ouderling van dienst ook brood en wijn delen. Dit om de 
voortgang te bevorderen. Ook de organist moet worden geïnformeerd dat er niet gespeeld wordt als 
Carla spreekt voor het delen van het brood en de wijn. 

- Er waren op bepaalde plaatsen stoelen geplaatst voor minder validen. Dit was echter niet 
gecommuniceerd. Volgende keer in de Gemeentebrief toelichten. 

 
6. Preekrooster Carla 
De kerkenraad is akkoord met het preekrooster van Carla voor 2024. Carla deelt dit zelf met de 
preekvoorziener.  
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7. Diensten in de stille week voor Pasen <-> Liturgiecommissie 
Carla geeft aan dat dit in het moderamen is besproken. Het is belangrijk dat er wel diensten gehouden 
worden in de stille week, in welke vorm dan ook. We spreken af dat Carla voorgaat in de diensten op Witte 
Donderdag en Eerste Paasdag en dat dit reguliere erediensten zullen zijn. De bijeenkomsten op Goede Vrijdag 
en Stille Zaterdag worden verzorgd door de Liturgiecommissie. Carla past zich aan aan het thema dat de 
liturgiecommissie kiest voor de diensten. 
 
8. Maandagenda 
Deze wordt doorgenomen en wordt door Agnes waar nodig aangepast. 
 
9. Pauze 

10.  Ervaringen erediensten in Grote zaal – consequenties voor stookkosten 
De ervaringen zijn verschillend. Een aantal aandachtspunten:  
- Tot nu toe is gebleken dat er een lichte daling is te zien in de stookkosten, maar dat komt vooral omdat 

er überhaupt minder wordt gestookt (afspraak dat de verwarming een graad lager staat en het is buiten 
niet heel koud geweest).  

- We zijn aangemeld bij een andere energieleverancier. 
- Vooralsnog wordt de rest van de maand februari benut om data te verzamelen. In deze maand vieren 

we in ieder geval de erediensten nog in de kerkzaal. 
NB: in de afgelopen weken is gebleken dat er uit het orgel een vervelende fluittoon komt. Komende week 
komt er een specialist langs om het op te lossen. 
 
11.  Rondvraag 
- Trudy vraagt of er nog iemand gebruik maakt van het abonnement Kind op zondag. Dit is niet bekend. 

Als uit de factuur blijkt op wiens naam het abonnement is afgesloten zal Trudy vragen of het abonnement 
kan worden opgezegd. 

- Rita vraagt of er nog een In Memoriam voor Klazien Dekker zal zijn. We nemen de afspraken daaromtrent 
door, in het geval de eigen predikant dan wel een gastpredikant voorgaat. 

- De hulpvraag van Sabine voor de peuter- en kleuterdienst heeft geen kandidaten opgeleverd. De 
kerkenraad weet helaas ook niemand die kan helpen. Sabine wordt geadviseerd haar eigen voorstel te 
volgen, nl. in de Hervormde Gemeente om hulp te vragen.  

- Meinte geeft aan dat in het laatste ouderlingenblad een samenvatting is opgenomen van het boek Samen 
Jong. Van harte aanbevolen 

 
12.   Sluiting Agnes Huisman 
Agnes sluit de vergadering met het lezen van het gedicht “Hartekreet” uit het boekje U die voor mij uitgaat. 
 
 

Kerk app 
 
Beste lezers,  
 
Wij hebben vernomen dat er nog gemeenteleden zijn die de kerk app niet downloaden in verband met vragen 
over de veiligheid hiervan. De app is gemaakt door een gerenommeerd bedrijf dat beschikt over expertise 
wat betreft deze kwestie. Hierbij aanvullende informatie over de privacy van de app. Hopende iedereen zo 
voldoende te informeren zodat we als gemeente nog veel gemak van de app kunnen hebben. Mochten er 
nog vragen zijn, horen wij dat graag. Ook voor hulp bij het installeren of aanmaken van een account kunt u 
bij ons terecht. U kunt na de dienst langslopen bij Meinte, of bellen naar: 0623488964.  
 
Wie kan mijn persoonlijke gegevens zien? 
U heeft zelf controle welke persoonlijke gegevens u in de app aan uw profiel toevoegt. Al deze door u 
ingevulde gegevens zijn alleen door leden van uw kerk met een bevestigd account te bekijken. Mensen die 
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de app niet hebben, kunnen uw profiel, contactgegevens en de door u geplaatste berichten en 
reacties niet zien. 
 
Wat is een 'bevestigd account'? 
Dit zijn mensen die toegang hebben gekregen door de beheerders van de app. Dat kan op twee manieren. 
Als eerste: uw kerk heeft van haar gemeenteleden e-mailadressen verzameld. Zij hebben deze leden toegang 
gegeven tot de gehele kerk app. Daarnaast kunnen de app beheerders uit uw kerk ook handmatig nieuwe 
app gebruikers valideren en toevoegen aan uw gemeentegids. Zo worden zij onderdeel van de kerkelijke 
gemeenschap. 
 
Kan ik bepalen wie mijn persoonlijke gegevens kan zien? 
U heeft zelf controle over uw persoonlijke informatie in de app. Dit doet u door zelf te kiezen welke gegevens 
u aan uw profiel toevoegt. Alle gegevens die u toevoegt aan uw profiel zijn alleen door kerkleden te zien die 
goedgekeurd zijn door de app beheerders. 
Wanneer u een account registreert bent u verplicht een voornaam, achternaam, e-mailadres en profielfoto 
toe te voegen, dit hoeft geen afbeelding te zijn waar u zelf op staat.  Deze gegevens zijn zichtbaar voor 
iedereen met een goedgekeurd account. 
 
Verzamelen en bewaren jullie data van app gebruikers? 
Wij verzamelen of bewaren geen persoonlijke data van onze kerk-app gebruikers.  
De door u zelf ingevulde persoonsgegevens, bestanden en berichten bewaren wij alleen om in de app te 
tonen aan u en uw gemeenteleden.  
Daarnaast gebruiken wij analytics om in de app te onderzoeken welke functies veel/weinig gebruikt worden 
en waar mensen tegenaanlopen. Hierbij gaat het om onpersoonlijke, numerieke data. Deze data verzamelen 
wij alleen voor intern gebruik om uw kerk-app ervaring te verbeteren. 
 
Privacyverklaring Donkey Mobile 
Uw kerk maakt gebruik van een app op het Donkey Mobile-platform. Met die app kunt u bijvoorbeeld 
gegevens van kerkleden snel vinden of communiceren met groepen.  
Om dat soepel te laten verlopen worden persoonlijke gegevens van u opgeslagen en gedeeld binnen de app. 
Een app is een uitstekende manier om dat op een veilige en verantwoorde manier te doen. De Donkey Mobile 
app is ook nog eens gebouwd door experts en getest door specialisten van Secura.  
 
Hoe wij omgaan met persoonlijke gegevens leest u in onze Privacyverklaring: 
 
Algemeen  
Persoonlijke gegevens worden opgeslagen op het Donkey Mobile-platform. Deze gegevens worden door de 
kerk of door de betrokkene zelf toegevoegd. De manier waarop persoonlijke gegevens en data wordt 
opgeslagen in de app verschillen voor elke kerk. 
Neem bij vragen contact met ons op via info@donkeymobile.app  
 
Wat zijn persoonlijke gegevens? 
Persoonlijke gegevens zijn alle informatie in relatie tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke 
persoon (de ‘betrokkene’). Deze gegevens kunnen naam, telefoonnummer, huisadres of e-mailadres van de 
betrokkene bevatten. Waar gebruiken we persoonsgegevens voor? Persoonlijke gegevens worden 
opgeslagen om deze te delen met andere leden van de kerk. Kerkleden kunnen deze gegevens bekijken en 
contact met elkaar opnemen.  
 
Welke persoonlijke gegevens verzamelen we?  
Minimaal wordt het e-mailadres opgeslagen om een gebruiker toegang tot de kerk-app te geven. Persoonlijke 
gegevens, zoals thuis- of werkadres en / of andere contactgegevens kunnen optioneel worden toegevoegd. 
Een app beheerder van uw kerk kan extra velden toevoegen aan een lidmaatschap dat persoonlijke gegevens 
kan bevatten. De app beheerder van uw kerk kan bepalen of het veld door de gebruiker kan worden bewerkt. 
Ook kunnen foto’s en andere documenten gedeeld worden in de app. 
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Waar komen de persoonlijke gegevens vandaan?  
De app beheerder van uw kerk kan persoonlijke gegevens handmatig toevoegen of de gegevens importeren. 
Een batch kan worden geïmporteerd door een bestand (csv) te uploaden of door een ledenadministratie tool 
aan te sluiten. Automatische import kan worden gedaan door verbinding te maken met een externe 
ledenadministratie. Betrokkene kan zijn of haar persoonlijke gegevens wijzigen en persoonsgegevens 
toevoegen of weghalen.  
 
Met wie delen wij persoonsgegevens?  
Persoonlijke gegevens kunnen in de app worden gedeeld met de leden van de kerk-app. Uw kerk beslist wie 
daar toegang toe krijgen. Maakt u zich zorgen over deze toegang? Neem contact op met de beheerder binnen 
uw kerk. Persoonlijke gegevens die door betrokkene worden toegevoegd zijn zichtbaar voor andere 
gebruikers van de app. 
 
Wie kan persoonlijke gegevens wijzigen?  
Een gebruiker kan zijn eigen gegevens wijzigen, afhankelijk van de instellingen in App-beheer. App beheerder 
van uw kerk kan geen persoonlijke gegevens wijzigen als er een extern informatiesysteem is aangesloten. 
Indien technisch mogelijk, kunnen gebruikers hun persoonlijke informatie wijzigen via de app, in het externe 
informatiesysteem. App-managers kunnen persoonlijke gegevens wijzigen als er geen extern 
informatiesysteem is aangesloten.  
 
Hoe lang worden de persoonlijke gegevens bewaard? 
De gegevens worden opgeslagen totdat de kerk stopt met het gebruik van de app en worden verwijderd. Tot 
die tijd kan alleen de App beheerder van uw kerk of de betrokkene zelf de persoonlijke gegevens verwijderen. 
 
 

Jarigen: 80+ 
 

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 
 
 

Kerkelijke stand 
 

Overleden: 
Op 26 januari 2023, mevrouw A. van Wieringen-Reijneveld, in de leeftijd van 63 jaar.  
Op 29 januari 2023, de heer P.J.U. Hassefras, in de leeftijd van 86 jaar.  
Op 6 februari 2023, mevrouw K.H. Dekker-van der Berg, in de leeftijd van 91 jaar. 
 
Verhuisd binnen onze gemeente: 
Dhr. M.J. van Raamsdonk  
 
Onttrokken aan onze gemeente 
Dhr. D.T. Stapper 
 
Bron: Kerkelijk bureau 
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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 aprilnummer inleveren tot 23 maart a.s. 
bij de redactie via e-mail: postkerkklanken@hotmail.com of kerkklanken@pghkorenaar.nl. 
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Bijbelleesrooster maart 2023 
 

Dag en datum Bijbeltekst Onderwerp 
wo 1 Numeri 10:11-36 Op weg met God 
do 2 Numeri 11:1-9 Vuur van de HEER 
vr 3 Numeri 11:10-23 Gedeelde last 
za 4 Numeri 11:24-35 Onverzadigbaar 
   
zo 5 Psalm 106:1-23 De zonde van onze voorouders (1) 
ma 6 Psalm 106:24-48 De zonde van onze voorouders (2) 
di 7 Numeri 12:1-16 Zo bescheiden als Mozes 
wo 8 Numeri 13:1-3,17-24 De eerste druiven 
do 9 Numeri 13:25-33 Beren op de weg 
vr 10 Numeri 14:1-10 Bijgestaan door de HEER 
za 11 Psalm 25:1-11 Gebed om vergeving 
   
zo 12 Psalm 25:12-22 Schuilen bij God 
ma 13 Numeri 14:11-25 Geduldig en trouw 
di 14 Numeri 14:26-35 Sterven in de woestijn 
wo 15 Numeri 14:36-45 Zonder Gods bijstand 
do 16 Psalm 5 U hoort mijn stem 
vr 17 Romeinen 7:1-12 De nieuwe orde van de Geest 
za 18 Romeinen 7:13-25 Innerlijke strijd 
   
zo 19 Romeinen 8:1-11 Beheerst door de Geest 
ma 20 Romeinen 8:12-21 Abba, Vader 
di 21 Romeinen 8:22-30 Gered door hoop 
wo 22 Romeinen 8:31-39 Onafscheidelijk 
do 23 Numeri 20:1-13 Water uit de rots 
vr 24 Numeri 20:14-21 Toegang geweigerd 
za 25 Numeri 20:22-29 Aäron gestorven 
   
zo 26 Psalm 95 Kniel voor je maker 
ma 27 Numeri 21:1-9 Zonde en inkeer 
di 28 Numeri 21:10-20 Een bron in de woestijn 
wo 29 Numeri 21:21–22:1 Overwinning op overwinning 
do 30 Psalm 50:1-15 Hij zal je redden 
vr 31 Psalm 50:16-23 Wie God vergeet 
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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  
 
 


