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Meditatief:
We staan de komende week stil bij het zesde werk van
barmhartigheid: de doden begraven. Uiteraard
denken we aan de kruisdood van Christus op Goede
Vrijdag. Op de Witte Donderdag daarvoor wordt het
Heilig Avondmaal gevierd. In de dienst van afgelopen
zondag stond het verhaal van de vijf broden en de
twee vissen centraal. Hieronder het Byzantijnse
mozaïek met vissen en broden dat in de
Broodvermenigvuldigingskerk te zien is. Deze kerk
staat in Tabgha, in Israël, aan het meer van Tiberias.
Het lied daar weer onder (392 uit het liedboek) is van
Jaap Zijlstra. Daarin is iets van het verhaal van de vijf
broden en twee vissen terug te vinden. Tegelijkertijd
verwijst het naar het Heilig Avondmaal en naar Pasen:
liefde sterker dan de dood!

Welkom - psalm 118: 8 en 9 - Stil gebed - Bemoediging
en groet – Verootmoediging - Lied: ELB 302 [Heer, ik
kom tot U] - Woord van vergeving - Regel voor ons
leven - Inleiding op de Dienst van het Woord - Lied: ELB
241 [Wees stil voor het aangezicht van God] - Gebed
voor de Dienst van het Woord - Voor de
kindernevendienst… - Schriftlezing: Johannes 11:55 12:11 - Lied: 558: 1, 2, 3 en 4 - Prediking - thema: Een
Weldadig Gebaar… Orgelspel op lied 908 Ik heb U lief, o
mijn beminde.. Gebeden van dank, voorbede, en Onze
Vader - Collecten - Lied: 578: 1.2.5.6 - Wegzending en
zegen.

Suggestie voor vasten.
Bij de werken van barmhartigheid gaat het deze week
over ‘De doden begraven’. Voor volwassenen en
kinderen is de suggestie om een kaarsje te branden
voor een bekende overledene. Of voor mensen die
wereldwijd zijn omgekomen door honger of geweld.

Paascyclus 2021 – Ik ben er voor jou.

Wie kent de eenvoud van het breken,
de stille omgang van het brood?
Wie hoort de wijn van liefde spreken,
een liefde sterker dan de dood?
Er is een kind bereid tot delen,
het komt met brood, het komt met vis,
het geeft zijn voedsel aan de velen,
een weldaad in de wildernis.
Er staat tot ons geluk geschreven
dat God zeer overvloedig is,
wij zijn geschapen om te geven,
zo tonen wij zijn beeltenis.
Er is een mens ons bijgebleven,
bij brood en wijn hoor ik zijn stem,
als water vloeit zijn kostbaar leven,
een vis is tekenend voor hem.

Bij de dienst van zondag 28 maart 2021.
In deze dienst gaat ds. T. Vrolijk voor. Hij is
emerituspredikant van de Schenkelkerk in Capelle aan
den IJssel. De kinderen gaan vandaag
Palmpasenstokken maken en rondbrengen.

Wie had het kunnen denken dat we ook dit jaar nog
Pasen vieren in coronatijd! Pasen, ondergaan en
opstaan, door de dood naar het leven, het is de kern
van ons Christelijk geloof. De liturgiecommissie heeft
hard gewerkt om als gemeente toch samen de
lijdensweg van Jezus te kunnen volgen. De
avondvieringen beginnen om 19.00 uur. We zijn blij
dat Arie Versluijs de hele paascyclus als organist zijn
medewerking verleend.
Op Witte Donderdag, 1 april, is het thema: Ik
ben er voor jou – in brood en wijn. We vieren we het
avondmaal. U kunt thuis een beker wijn of druivensap
klaarzetten en een schaaltje met daarop wat stukjes
brood of matze. Het is mooi om het op een speciale
plek neer te zetten. Bijvoorbeeld naast een
aangestoken kaars, verse bloemen o.i.d.. Verder kunt
u de dienst volgen zoals gebruikelijk. Ook kunt u thuis
met iemand afspreken om de dienst samen te beleven.
Ds. Anja van Alphen hoopt voor te gaan. Muzikale
medewerking door Jacques Markus (orgel) en zijn
dochter Rianne (dwarsfluit).
Op Goede Vrijdag, 2 april lezen we het
lijdensevangelie zoals Markus het beschreef en kijken
we naar de Kruisweg die Gerard van Ursem heeft
verbeeld. Het is een sobere viering. De Bijbeltekst
wordt niet gebeamerd. Wilt u meelezen? Dan graag
uw eigen bijbel er bij. De lezing begint bij Markus 14:
32. Thema: Ik ben er voor jou – in de godverlatenheid.
Muzikale medewerking door Lianne Vreugdenhil,
klarinet.
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Op Stille Zaterdag, 3 april, gaan we door het
donker op weg naar de Paasmorgen. Thema: Ik ben er
voor jou - ook in het graf. We herdenken onze doop.
Muzikale medewerking door Tanya van der Meulen,
zang.
Op Paasmorgen wordt de dienst geleid door ds.
A.D. Noordam. De nieuwe paaskaars wordt binnen
gebracht. De Heer is waarlijk opgestaan! Hij is er voor
jou – in het nieuwe leven. Muzikale medewerking door
Carolien van Schelven en Caroline Eeftink, zang.

Misschien is het een idee om uw gift voor zowel kerk
als diaconie automatisch in te stellen. Nog eenmaal
actie ondernemen om hierna met een gerust hart te
weten dat goede doelen ook door u gesteund blijven
worden. De diaconie.

Overlijden.

Voedselbank..

Ons bereikte het droevige bericht dat Arnold aan het
Rot (Baken 34) plotseling is overleden. Hij kon niet
meer verder leven. Arnold, Elize, Robin en Iris kwamen
voor coronatijd met regelmaat op zondag naar onze
kerkdiensten. Arnold is 47 jaar geworden. We wensen
Elize, Robin en Iris kracht van de Eeuwige in deze
dagen van afscheid nemen en voor de tijd die komt.
En we bidden hen toe: Houd hen vast, laat Uw liefde
stromen. Houd hen vast, heel dicht bij Uw hart.
(Opwekking 488) ds. Luci Schermers.

Het product voor maart is blikjes vis er
zijn 48 blikjes ingeleverd.
Het inzamelpunt blijft de schuur van
Arie de Paauw, Joh. Vermeerstraat 21.
U kunt naar de achtertuin komen waar
nr.21 op de poort staat en zelf het
product in de schuur zetten.

Wel en Wee.

Erediensten.

* Zoals verleden week al gemeld, is vandaag,
26 maart, dhr. L. van den Dool jarig. Van harte
gefeliciteerd.
* Verleden week zaterdag is mevrouw den Ouden
weer thuisgekomen uit het ziekenhuis, na de
operatie aan haar schouder. Ze heeft gelukkig niet
veel pijn meer. Het gaat steeds een klein beetje
beter. We wensen haar alle goeds!
* Het is fijn te kunnen vertellen dat het goed gaat met
Jan van der Leeden, nadat hij verleden week een
nieuwe heup heeft gekregen.
* In een eerder ‘wel en wee’ is gevraagd naar
trouwdata, omdat deze niet allemaal bekend zijn.
Het zou mooi zijn om ieder jubileum te kunnen
melden, om ook daarin met elkaar te kunnen
meeleven. Wellicht is deze vraag u/jullie ontschoten.
Daarom opnieuw het (uiteraard vrijblijvende)
verzoek of alle echtparen hun trouwdatum willen
doorgeven. Dat kan via een mail naar
bertha-ronwelter@freeler.nl .

Beste gemeenteleden,
Vorige week woensdag, 17 maart, hebben we een
kerkenraadsvergadering gehouden.
Uiteindelijk hebben we besloten om de erediensten
voorlopig uitsluitend te houden met de mensen die een
taak hebben.
Helaas nemen de besmettingen weer toe de laatste
dagen en wij willen ook solidair zijn met de groepen in
onze maatschappij waarbij het gewoon verboden is om
samen te komen.
Wij zullen van dag tot dag de situatie in de gaten
houden en als we denken dat we weer (beperkt)
mensen uit kunnen nodigen, zullen wij u hierover zo
spoedig mogelijk inlichten.
Helaas het is niet anders maar weet dat ook bij een
kerkdienst gewoon bij u thuis God aanwezig is.
Jan de Korte, scriba.

De bloemen van zondag 28 maart zijn
voor….

Collecteren in Corona tijd.
Wekelijks worden we via de gemeentebrief
geïnformeerd over de collecte doelen van de online
kerkdienst. Hoe makkelijk was het niet om tijdens het
bijwonen van een dienst je portemonnee te pakken en
de langskomende collecte zak te vullen. Nu dit niet kan
zien we helaas een forse terugloop in de opbrengsten
voor de diaconie. Het kost nu eenmaal wat meer
moeite om wekelijks geld over te maken om de goede
doelen te steunen. Je stelt je boeking uit, je denkt: “ik
heb de hele week nog de tijd”. En prompt belandt de
volgende gemeentebrief in je mailbox met weer een
nieuw verzoek.

…. dhr.L. v. d. Dool, voor zijn verjaardag.
Tweede bos voor Mw. J. Sluijter, als dank voor
vele jaren bloemen verzorgen.
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Voor de kinderen.
Beste meisjes en jongens,

COLLECTEN.

Wat fijn dat de meesten van jullie Palmpasen
stokken gaan maken komende zondag! We
wensen jullie er heel veel plezier mee.

Er wordt nu niet gecollecteerd, daarom
bevelen wij het overmaken van uw collectegeld
naar de diaconie van harte aan !
Uw bijdrage voor de kerk kunt u o.v.v. Kerk
storten op NL63RABO0333800656
Uw bijdrage voor de diaconie kunt u o.v.v.
Collectedoel storten op NL10RABO0333800737

Het verhaal dat zondag verteld wordt, heeft te
maken met een bijzonder werk van
barmhartigheid: de doden begraven. Dat
onderwerp past heel goed bij de volgende week,
want vrijdag aanstaande denken we aan de
kruisiging en de graflegging van Jezus.

De collectedoelen 28 maart zijn:

Hoe reageerde Jezus zelf, als er iemand overleden
was? Daar hoor je een verhaal over. Jullie kunnen
zelf laten zien, dat je denkt aan iemand die
overleden is, door voor die persoon een kaarsje te
branden.

1ste

Collecte Protestantse
Kerk - Jong Protestant
(Paaschallenge - 40dagentijd 2021)

Ook Rainbow laat weer van zich horen. Hij vertelt
dat jullie deze week kunnen sparen om een heel
speciale uitdaging mogelijk te maken.

PaasChallenge: ontdekken wat Pasen is.
Wat betekent Pasen en wat betekent het
paasverhaal voor mij? Elk jaar gaan meer dan
zesduizend jongeren in heel Nederland met deze
vraag aan de slag wanneer ze in groepen de
PaasChallenge doen. De PaasChallenge wordt
gespeeld in de week voor Pasen en is een spel
dat is ontwikkeld door Jong Protestant, de
jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk.
In dit spel vol puzzels, opdrachten en uitdagingen
doorleven jongeren het paasverhaal. Ze
ontdekken waarom Jezus zijn lijdensweg ging en
waarom er voor hen nieuw leven mogelijk is. Met
uw bijdrage aan de collecte geeft u jongeren die
het paasverhaal al vaak hebben gehoord de kans
om op een nieuwe manier in aanraking te komen
met de boodschap van Pasen. Van harte
aanbevolen! Meer informatie op
kerkinactie.nl/40dagentijd en
kerkinactie.nl/paaschallenge.

We hopen dat jullie zondag weer kijken, als er
weer aandacht is voor jullie tijdens de kerkdienst.
De leiding van de kindernevendienst

Er zal tijdens de dienst ook een
PowerPoint presentatie vertoont
worden.
2de Kerk.

liturgisch bloemschikken.
Tekst voor de viering;
We zorgen voor de doden, omdat we zorgdragen
voor elkaar tot het einde.
Ieder leven is van waarde. Ieder leven wordt
gezien.
We noemen iemands naam en geven hem of haar
een plek.
We spreken onze hoop uit dat de dood niet het
einde is.
We geven het lichaam terug aan de aarde, waar
het wacht. Net als een zaadje, is het in rust tot het
tijd is om te ontkiemen in een nieuw leven.

De collectedoelen 1 april zijn:

1ste Kerk.
2de Diaconie.
3de Werelddiaconaat (HA)
Eventuele collectebonnen kunnen ingeleverd
worden bij Arie de Paauw, Johan Vermeerstraat
21, O.v.v. van het collectedoel. De Diaconie
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PaasChallenge 2021 De Weg door Jeruzalem.
Stel je voor dat je in een tijdmachine kan stappen, terug naar het jaar 30 van onze jaartelling. Opeens
loop je door de straten van Jeruzalem op zoek naar geheime aanwijzingen. Overal kom je QR-codes
tegen en ga je het gesprek aan met virtuele gesprekspartners uit de tijd van Jezus. Je zit middenin het
verhaal van Pasen.
Het spel de PaasChallenge 2021 is een QR-codespel waarbij de deelnemer een 'tegenstander' van Jezus
is. Hij weet echter niet welke rol hij heeft en moet dit aan het einde van de tocht raden. Tijdens het
spel moet je proberen je rol zo goed mogelijk te spelen: waarom is de weg die Jezus gaat een
probleem voor jou?
Als deelnemer worstel je met één van de vier problemen op het gebied van liefde, macht, vrijheid of
spiritualiteit. Tijdens het spel ontdek je dat Jezus op al deze gebieden een andere weg gaat. En hij
geeft je de mogelijkheid om te herstellen op het gebied waar je worstelt. Adviesleeftijd vanaf 10 jaar.
Coronaproof
In coronatijd is het niet mogelijk een groot spel met z’n allen te spelen. We houden ons aan de regels
van de overheid. Je loopt de PaasChallenge daarom met mensen uit je eigen huishouden, of met een
tweetal uit verschillende huishoudens. Deze voorwaarden gelden niet voor kinderen tot en met 12 jaar.
En bij klachten blijf je thuis.
Wanneer/ hoe en wat
Op dinsdag 30 maart wordt de PaasChallenge afgetrapt door de jongeren van RockSteady.
Op woensdag 31 maart en donderdag 1 april worden andere belangstellenden in de gelegenheid
gesteld deel te nemen aan de PaasChallenge .
Hoe laat? Starten vanaf 1830 uur bij het Voorhof, bij de pont. Daar is de eerste aanwijzing te vinden.
Duur: 1-1,5 uur.
Neem de volgende zaken mee:
• smartphone met een volle batterij (+ eventueel een powerbank) en een internet abonnement.
• op smartphone: QR Scanner app (bij een Iphone werkt dit via de camera)
• 10 spijkers
• een pen of potlood
Deze activiteit wordt georganiseerd door Peter Haspels en Janneke Boer, jeugdouderlingen van de
beide kerken.

Beste mensen,
Ik wil iedereen hartelijk bedanken voor het meeleven
met mij na mijn heupoperatie via het bezorgen van
een kaart of een bos bloemen.
Het is fantastisch om persoonlijk te ervaren hoe
omzien naar elkaar vorm krijgt.
Het doet een mens goed! Het gaat verder goed met
me en ik ben nu dus aan het revalideren.
Nogmaals dank en alle goeds voor iedereen! Een
hartelijke groet, Jan van der Leeden.
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