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Kerkdienst 28 maart 2021: 6e zondag veertigdagentijd / Palmzondag / Palmarum.
09.30 uur: Ontmoetingskerk: Mevr. Annelies Nijdam, Oud-Beijerland en organist Sjaak Warnaar.
Ondanks de coronabeperkingen kunnen we toch elke avond in de komende Goede Week een viering plannen.
Eerst de oecumenische vespers en daarna drie Emmaüsvieringen. Van harte welkom thuis en in de kerk. (BT)
In de aanloop naar Pasen zijn er meerdere diensten waarvoor u zich op kunt geven. M.b.t. de Vespers zijn
hiervoor al aparte afspraken gemaakt. Voor de andere diensten gaat het aanmelden als volgt:
1 april, Witte Donderdag: 2 april, Goede Vrijdag en 3 april, Stille Zaterdag: Allemaal aanmelden op dezelfde dag
tot 16 uur. 4 april: 1e Paasdag: aanmelden kan tot zaterdag 3 april, 16 uur. Eerder opgeven mag natuurlijk ook.
Aanmelden via de mail (aanmeldenkerkdienst@pge.nu) of (06-42637340).
Collectes: 1e Collecte, Diaconie PaasChallenge: ontdekken wat Pasen is. 2e Collecte kerk.
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, die
wordt gehouden in de week voor Pasen, is een spel dat is ontwikkeld door Jong Protestant. 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 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!
1 april Witte Donderdag, Avondmaalscollecte: de voedselbank.
20+groep: Zondag 28 maart hebben we om 19.30 uur weer een online Zoom meeting. Onze stagiar Reint van
Asselt verzorgd op deze avond de inhoud. Je kunt via arjo.pge@aol.com de Zoom link aanvragen om deel te
nemen aan deze avond. Arjo van der Steen
Liturgisch bloemschikken Veertigdagentijd en Pasen 2021.
Refrein: Zeven werken van barmhartigheid. ‘Ik had honger en jullie gaven mij te eten Mattheüs 25:35.
6e zondag: Toen de zon was ondergegaan, dolf ik een graf en begroef ik het lijk ’Tobit 2:7
Het begraven van onze doden is net zo’n plicht als de andere werken van barmhartigheid. In het licht van de
opstanding leg je iemand als graan in de akker, in afwachting van de grote dag. 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.
Witte donderdag 1 april 2021: Er is moed voor nodig om in tijden van onzekerheid en verdriet onze huizen,
harten en gedachten open te zetten. Soms zitten we zo vast in onze eigen gedachten, dat we een heel nieuw
perspectief nodig hebben dat alleen een vreemde ons kan bieden. Laten we doen als de Emmaüsgangers en ons
openstellen voor onverwachte ontmoetingen. Wie weet ontmoeten we Jezus zelf in de ander.
Goede vrijdag 2 april 2021: Verraad, verloochening en de kruisiging. Het hart is gesloten, we zijn naar binnen
gericht. Wat is de waarheid? Zoeken we die of wijzen we hem af?
Zijn we bereid om de waarheid te horen of wijzen we Hem af, zelfs tot in de dood?
Onderweg naar Pasen: In de Goede- of Stille week worden de Oecumenische Vespers op maandag 29, dinsdag
30 en woensdag 31 maart gehouden in de Ontmoetingskerk. Aanvang 19.15 uur. In verband met de
coronabeperkingen kunnen helaas maar een beperkt aantal mensen de vespers bijwonen en is aanmelden
vooraf nodig. U kunt zich vanaf donderdag 25 maart opgeven via een mailtje: vespers@pge.nu, en aangeven op
welke avond(en) u de vesper wilt bijwonen. Toelating is op volgorde van aanmelding, u krijgt hierover bericht. De
vespers zijn ook de beluisteren via de website www.pge.nu. Kies Diensten, vervolgens Ontmoetingskerk en dan
de link om mee te luisteren. U ziet op de website ook de liturgie van de vespers. Die kunt u, als u dat wilt, het
beste downloaden voor u gaat luisteren. Namens het Beraad van kerken van harte welkom!
Donderdag 1 april: Witte donderdag
19.30 uur: Ontmoetingskerk: Ds. Bram Tack, Heilig Avondmaal.
Vrijdag 2 april:
Goede Vrijdag
19.30 uur: Ontmoetingskerk: Ds. Bram Tack.
Zaterdag 3 april: Stille Zaterdag/Paaswake 19.30 uur: Ontmoetingskerk: Mevr. Esther Dijkstra.

Bloemengroet: Op zondag 21 maart werden de bloemen bezorgd bij mw. Stieneke Baas.
Kerkdienst: 4 april:
09.30 uur Ontmoetingskerk: Ds. Bram Tack, Zingen vóór de dienst / Gezinsdienst.
Tienerdienst 1e Paasdag 4 april: Nu er weer iets meer mogelijk is in deze Corona-tijd gaat de Taakgroep Jongeren
de Tienerdiensten weer opstarten. Op 1e Paasdag om 11.00 uur zal er op de Jeugdzolder een Tienerdienst zijn
waarbij de leiding in handen is van Frederik de Koning en Reint van Asselt. De jongeren van groep 7 en 8 van de
basisschool en de jongeren van jaar 1 en 2 van het voortgezet onderwijs zijn van harte welkom!
Paasgroet: We zijn voorzichtig met het bezoeken en voelen ons daardoor beperkt. We missen de ontmoetingen
en gesprekken. Maar er zijn andere mogelijkheden om de verbondenheid met elkaar te ervaren. Daarom krijgen
alle 80+-ers in onze gemeente een paasgroet. (EDR)
Kerk in de week:
PalmPasen tasjes:
Hopelijk gaan veel kinderen hiermee aan de slag en kunnen we daar iets van terugzien op Paasmorgen.
Paaschallenge in de stille week: In de zondagsbrief van vorige week werd de Paaschallenge aangekondigd. Dit is
een paaswandeling door Weideveld en is opgezet voor alle leeftijden. Je kunt meedoen vanaf aanstaande
maandag t/m zaterdag. Wil je meedoen? Op www.pge.nu staat alle informatie.
Inspiratiehoek – Persoonlijk geloof voeden:
Je kunt je dag beginnen met een kop koffie of een krant, maar Marinus Rolloos doet het anders. Het leest eerst
uit het boek Stille Omgang - Notities bij de lezing van de Schriften volgens een vroegmiddeleeuwse traditie.
Schrijver is Willem Barnard. ‘Het is een boek waar ik erg veel uit leer. Iedere keer weer, elk jaar weer opnieuw.’
Ook delen wat jij/u doet, kijkt of leest om de ogen op God gericht te houden doordeweeks? Deel het via
judithcjansen@gmail.com of 0634577363.
Hallo deel 3! Zien en ontmoeten voor de dienst
De Ommetjes-app, tuinbonen zaaien, een palmboom haken voor de kerststal: het kwam allemaal voorbij
afgelopen zondag in onze digitale huiskamer. Echte koffiepraatjes dus, maar dan online. Ook meedoen? Zondag
zijn we er weer. Je mag op elk moment binnenkomen tussen 9 en 9.25u. Gebruik de link onderaan dit bericht of
op de website. Eric Bette & Judith van Klink.
https://us02web.zoom.us/j/87584822349?pwd=cHdIcCt3c3gzY3lqWmx1eUtib0I2Zz09
P.s. Is 9u te vroeg? Op Eerste Paasdag is de online ontmoeting ná de dienst.
Jubileum: Op 1 april 2021 is het 12,5 jaar geleden dan Esther Dijkstra als kerkelijk werker in dienst trad bij wat
toen wijk 3 van de Hervormde Kerk was en nu de Protestantse Wijkgemeente Emmaũs is. In deze jaren heeft
zij een grote bijdrage geleverd aan onze gemeente met in het bijzonder een kostbare bijdrage aan het
ouderenpastoraat.
Esther, we danken je voor je onvoorwaardelijke inziet, je flexibiliteit en de overgave waarmee jij invulling geeft
aan je roeping. Vanwege de coronamaatregelen is het helaas niet mogelijk om haar fysiek te feliciteren met haar
jubileum. Om toch onze felicitaties en dankbaarheid als gemeente kenbaar te maken nodig ik u van harte uit om
Esther een kaartje of email te versturen via Esther Dijkstra. Kastanjelaan 1, 3465 TC Driebruggen of
e.dijkstrarensen@hotmail.com . Namens de taakgroep beheer en financiën. Dirk-Jan Kevelam.
Emmaus-wandeling: Vraagt u zich af hoe het gaat met degene met wie u regelmatig na de kerkdienst een
babbeltje maakte? Welnu, wandelen is het nieuwe koffie drinken!
Omdat we zo weinig van elkaar zien en elkaar binnen Emmaus zo weinig ontmoeten, heeft Vorming en
Toerusting de Emmaus-wandeling bedacht: een lang of kort ommetje met een ander gemeentelid. Bel of mail
een gemeentelid en spreek af een eind(je) te gaan lopen in het kader van de Emmaus-wandeling.
Meer info op de website of via welzicht@gmail.com (José de Feijter)
Collecte opbrengsten:
Week 10: - Kiaww: € 481,70 - Kerk: € 420,85 - Busjes: € 69,50.
Week 11: - Diaconie: € 428,20 - Bidstond (diaconie): € 101,00 - Kerk: € 288,30 - Busjes: € 77,00.
Week 12: - Kiaww: € 310,20 - Kerk: € 242,20 - Busjes: € 41,50.
Deze zondagsbrief staan persoonlijke gegevens. We gaan ervan uit dat u hiermee vertrouwelijk omgaat.

