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Kerkdienst 03 april 2021: Stille Zaterdag/Paaswake. U kunt deze dienst ook mee beluisteren via Kerkplein 15.
19.30 uur: Ontmoetingskerk: Mevr. Esther Dijkstra en organist Jan slappendel.
In deze dienst volgen de lezingen de lijn van het geloof. We staan stil bij onze doop, en we geven het licht door
aan elkaar. Doet u thuis mee door een kaars klaar te zetten?
Kerkdienst 04 april 2021: Eerste Paasdag
09.30 uur: Ontmoetingskerk: Ds. Bram Tack, Zingen vóór de dienst/Gezinsdienst en organist Jaap van Leeuwen.
De Paasmorgendienst zit vol mooie en afwisselende momenten ook voor de kinderen. Muziek en zang door
leden van Promising Voices kan je al horen al vanaf 9.15 uur, dus schakel op tijd in.
Van harte welkom thuis en in de kerk. (BT) Deze dienst is ook te beluisteren via Kerkplein 15.
"De Heer is waarlijk opgestaan." De Paasboodschap draagt hoop in zich: het leven is groter dan de dood, de
liefde groter dan de onverschilligheid en Zijn vrede groter dan alle onrust. BT
In de aanloop naar Pasen zijn er aparte afspraken gemaakt voor het aanmelden om de diensten bij te wonen.
3 april: Stille Zaterdag en 4 april: 1e Paasdag: aanmelden zaterdag 3 april tot 16 uur. Eerder opgeven mag
natuurlijk ook. Aanmelden via de mail (aanmeldenkerkdienst@pge.nu) of (06-42637340).
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!
Collectes: 1e Collecte Kiaww: Een toekomst voor kansarme kinderen in Zuid-Afrika. 2e collecte Kerk.
Veel zwarte jongeren in Pretoria hebben geen toekomstperspectief. Zij groeien op in gebroken
gezinnen en in gewelddadige wijken. De helft van hen maakt de middelbare school niet af en 40%
van de jongeren tussen 15 en 34 jaar is werkloos. De toekomst is voor hen vaak een duister gat.
Samen met christelijke partners helpt Kerk in Actie deze jongeren de cirkel van armoede en uitzichtloosheid te
doorbreken en licht te brengen in hun bestaan.
Liturgisch bloemschikken Veertigdagentijd en Pasen 2021.
Refrein: Zeven werken van barmhartigheid. In de Bijbel worden zeven werken van barmhartigheid genoemd:
‘Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken.
Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op, ik was naakt en jullie kleedden mij.
Ik was ziek en jullie bezochten mij. Ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.’ Mattheüs 25: 35, 36.
Paaszondag: ‘Wie God liefheeft, moet ook de ander liefhebben’ 1 Johannes 4: 21.
De steen is weggerold, alles staat weer open! De dood jaagt ons geen angst meer aan, dus wat houdt ons nog
tegen? Nu kunnen we vol vertrouwen delen van wat Hij ons gaf. Hij had ons lief en gaf ons alles, zonder reserves.
Het is tijd om zijn voorbeeld te volgen. Laten we de zieken bezoeken, de dorstige laven, de hongerige voeden, de
vreemdeling onderdak bieden, de naakte kleden en de doden begraven. Zorg dragen voor de aarde en voor
elkaar. Halleluja, de Heer is waarlijk opgestaan.
Hallo deel 4! Zien en ontmoeten: Eerste Paasdag ontmoeten we elkaar na de dienst. Mooie gelegenheid om
elkaar een gezegend en blij Pasen toe te wensen! Doe mee via deze link (ook te vinden op de website):
https://us02web.zoom.us/j/86395762147?pwd=ZlJVbm9TMkY3cDJQdzlqaVBtdGw0Zz09
Bloemengroet: Op zondag 28 maart werden de bloemen bezorgd bij mevr. Corry Doddema.

Kerkdienst: 11 april:
09.30 uur Ontmoetingskerk: Arjo van der Steen, X-ploredienst: Het thema van deze dienst is “De gelovige
Thomas”. Het zingen en de muziek worden begeleid door de Twenty 4 Eleven band. Tijdens deze dienst
lanceert de taakgroep Jongeren het jeugdwerkplan voor de periode 2021-2024.
Kerk in de week:
De Paaschallenge: die uitgezet is in de wijk Weideveld is verlengt tot en met maandag 5 april. Om mee te doen
is het handig om vooraf de instructie op de homepage www.pge.nu goed door te lezen. Arjo van der Steen.
X-plore S: Op dinsdag 6 april zijn de 1e en 2e klassers van 19.00 tot 20.00 uur uitgenodigd op de Zolder.
Inspiratiehoek – Persoonlijk geloof voeden:
Weer een mooie tip deze week. Bert van Os leest alle dagen, na de warme maaltijd een pagina uit Bijbels
Dagboekje, van G.W.Tamminga-Visser. ‘Ik lees hardop. Soms herhaal ik het ook wel eens, om het beter te
begrijpen’, aldus Bert.
En wat leest, doet, luistert of kijkt u om geïnspireerd te blijven tussen de zondagse diensten in? Deel het via
judithcjansen@gmail.com of 0634577363.
12 ½ jaar kerkelijk werker: Ik wist het niet, maar heb het wel geweten! Verrast was ik met alle reacties op de
bekendmaking dat ik inmiddels 12 ½ jaar kerkelijk werker ben. Dank voor alle lieve en goede woorden.
Dankbaar ben ik voor wat ik mag en kan doen. Dankbaar voor al het vertrouwen, en bovenal voor wat mij
hierin gegeven wordt door God, onze Vader. Esther Dijkstra-Rensen.
Uitstellen Workshop 'God in de supermarkt': Het zal niet als een grote verrassing komen, maar bij
deze nog even het bericht vanuit commissie Vorming en Toerusting dat de (voor dit voorjaar) geplande workshop
'God in de Supermarkt' definitief naar het najaar verplaatst is. Deze zomer gaat er met de workshopleider een
nieuwe datum geprikt worden die uiteraard tijdig gecommuniceerd zal worden.
De zendingskringloopwinkel: is weer (beperkt) open. Vanaf zaterdag 13 maart zijn we weer beperkt open
gegaan. Dat houdt in dat u zich moet aanmelden als u naar onze winkel wilt komen.
Aanmelden kan door te bellen of te appen naar 06-51480732. (Bellen bij voorkeur ‘s avonds) krijgt u een tijdvak
van 10 minuten toegewezen. Wij vragen u ook om een mondkapje te dragen in de winkel.
We heten u weer van harte welkom in de Spoorstraat.
Zaterdag 17 april: komen onze vrijwilligers uw oud papier en karton weer ophalen.
Vooral de middagploeg kan extra man- of vrouwkracht gebruiken. Probeer het gerust eens . . . . .
opgeven bij Jan Schipperus of Rob vd Vis. Het BOC-team.
Collecte opbrengsten van de afgelopen week:
Kiaww: € 343,95. Appelboom: € 90,00. Emmaüs:

€ 292,10.
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