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Tel.: 06-22667850

Website:

www.hervormdegemeentehemmen.nl

Kerktelefoon via internet
Iedereen kan via internet de kerkdiensten, vespers, rouw- en trouwdiensten
(als de betrokkenen ermee akkoord gaan) in onze gemeente beluisteren:
www.kerkdienstgemist.nl > in de balk “Hemmen” typen”, zoek aanklikken
daarna rechtstreekse uitzending of opname van diensten die al gehouden
zijn en nog steeds beluisterd kunnen worden aanklikken.
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UIT DE PASTORIE
Het was een bijzonder en een intiem gebeuren: het avondmaal dat
we mochten vieren in huiselijke kring. Nog niet eerder had ik het
Heilig Avondmaal in onze gemeente aan huis bediend, dus in die
zin was het ‘nieuw’ voor mij. Maar helemaal nieuw was het niet,
want het ‘reis-avondmaalsstel’ dat we gebruikt hebben, stond al in
de consistorie vanaf het jaar 2000, gezien de inscriptie die
aangebracht is op het bord en de beker. Toch: het was lang
geleden dat het tevoorschijn werd gehaald.
’s Morgens hadden we na afloop van de dienst van Schrift en Tafel
al het brood en de wijn meegenomen voor de tafelviering ’s
middags. Mooi dat het op dezelfde dag plaatsvond: dat maakte dat
er een verbinding was tussen de dienst ’s morgens en het
samenzijn ’s middags.
Wil en Evert Doornhein, die in al hun gastvrijheid hun huis ook
hiervoor hadden open gesteld, hadden een lange tafel klaarstaan
met een mooi wit linnen kleed erop, een kaars van onze kerk, het
avondmaalsservies en een zilveren schaal met waxinelichtjes in
glazen kandelaars. Het gaf een serene aanblik. Na binnenkomst
volgden we een korte orde van dienst, waarin dezelfde lezing en
enkele liederen als in de dienst ’s morgens werden gelezen en
gezongen. Ieder kreeg ook de gelegenheid om een kaars te
ontsteken voor iets of iemand dat hem of haar bezighield. Daarna
deelden we van brood en wijn in de verbondenheid met de
wereldwijde gemeente van Christus.
Voor sommigen van de aanwezigen was het jaren geleden dat ze
aangingen en het stemde hun tot dankbaarheid dat de gelegenheid
daartoe nu geboden was. Ik kan me niet voorstellen dat het de
laatste keer was dat we zo bij elkaar waren en overgingen tot dit
ritueel dat teruggaat tot de eerste christelijke huisgemeenten,
waarin ook met elkaar werd gezongen en gelezen, gebeden en
gedeeld. In die zin was het ‘oer-oud’ wat we deden…
Ik kan me aan de andere kant ook weer wél voorstellen dat het één
van de laatste keren was dat we zo bij elkaar waren. Immers, het
begint er nu wel om te spannen, als het gaat om de toekomst van
onze gemeente. Want alhoewel we naar aanleiding van de vorige
gemeente-avond lijnen hebben uitgezet voor plannen om de
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gemeente na 1 januari 2020 vorm te geven in een nieuwe vorm
(met een predikantsplaats van 50%) is het nog maar de vraag of die
plannen überhaupt gerealiseerd kunnen worden. Als er namelijk
geen nieuwe kerkenraadsleden bijkomen zal de Classis er, volgens
de kerkorde, toe overgaan ons te verplichten samen te gaan met
een andere gemeente. En dan wordt het een heel ander verhaal
dan waar we nu rekening mee houden. Het is daarom goed dat u
allemaal naar de gemeenteavond komt op 11 maart aanstaande,
opdat we met elkaar onze positie kunnen bepalen en de toekomst
kunnen inschatten.
Met een hartelijke groet,
Ds. A. E.I. Zaal.
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GEMEENTENIEUWS
Omdat het nog niet eerder in het kerkblad heeft gestaan, maar het
wél het vermelden meer dan waard is, hier alsnog: in december was
het maar liefst vijftig jaar geleden dat dhr. en mevr. Beckker met
elkaar in het huwelijk traden. Een halve eeuw getrouwd, dat is heel
bijzonder! En dat blijft het feliciteren waard, bij deze dus! En alle
goeds gewenst voor de tijd die in het verschiet ligt.
Een vreugdevol bericht kwam tot ons van Joanne en Dirk PhilipsenBouwman: zij zijn gezegend met een dochter: Meike die op 24
februari werd geboren. Vanaf hier onze felicitaties, ook voor Jesse
en Tycho.

BIJ DE DIENSTEN
In maart begint alweer de Veertigdagentijd. De eerste twee
zondagen van maart verwelkomen wij gastpredikanten: op zondag 3
maart ds. Jan Oortgiesen uit Ede en op zondag 10 maart ds.
Ronald Heins uit Zutphen.
Op de overige zondagen van maart (17, 24 en 31) gaat ds. Zaal
voor.
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DIACONIE
Rekening diaconie: NL47 RABO 013 398 66 67
Opbrengsten collectes februari:
Datum
Doel
03-02-2019
Werelddiaconaat
10-02-2019
Wycliffe bijbelvertalers
Droogte overleven in
17-02-2019
Ethiopië
24-02-2019
Vrienden van de Hoop
Bestemming collectes maart 2019:
Datum
Doel
03-03-2019
Sponsorkind Gambia
10-03-2019
Kenia
Kinderen van de
13-03-2019
voedselbank
17-03-2019
Mercy Ships Holland
Stop kinderarbeid in
24-03-2019
India
31-03-2019
Collecte Missionair

Opbrengst
€ 45,93
€ 38,10
€ 41,25
€ 60,75

Rekeningnummer
NL44 RBRB 0928956989
NL51 ABNA 0461105535
NL17 RBRB 0845251228
NL40 RABO 0356312151
NL89 ABNA 0457457457
NL10 ABNA 0444444777

10-03-2019; Collecte bestemd voor Kenia, initiatief van Mariët
en Britt Franken
Op 25 maart vertrek ik samen met onze dochter Britt voor 11 dagen
naar Busia in Kenia om het weeshuis Boma Letu te ondersteunen.
Lang niet alle kinderen hebben een eigen slaapplek in dit weeshuis.
Dat er vier kinderen in een bed moeten slapen is eerder regel dan
uitzondering.
Hoe fantastisch zou het zijn als we met uw bijdrage; klein of groot,
kunnen organiseren dat ieder kind een eigen slaapplek krijgt!
Tijdens ons bezoek zullen wij persoonlijk alle donaties aan Stichting
Be-Come overdragen.
Kijk op Be-Come.nl voor meer informatie.
Steun Boma Letu
M.A.H. van Gaal
Tnv Kenia
NL51 ABNA 0461105535
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Wij houden u op de hoogte!
Super veel dank, ook namens ons.
Mariët & Britt

13-03-2019: Kinderen van de voedselbank
Wist u dat er kinderen zijn die niet elke avond warm eten krijgen.
Wist u dat er kinderen zijn die al in geen jaren hun verjaardag
hebben kunnen vieren.
Wist u dat er kinderen zijn die altijd in oude kleren of afdankertjes
van anderen lopen.
Wist u dat er kinderen zijn die nooit eens in een pretpark of een
dierentuin komen.
Wist u dat er kinderen zijn die vrijwel nooit een leuk cadeautje
krijgen.
Wist u dat er kinderen zijn die hierdoor bijna dagelijks worden
gepest op school en in de buurt.
Wist u dat deze kinderen gewoon in Nederland wonen !!!
Voor al deze kinderen is de stichting opgericht, een stichting die
zich inzet tegen de maatschappelijke gevolgen van kinderarmoede
in Nederland.

24-03-2019: Stop kinderarbeid in India
In de Indiase stad Nasapur is de IT-sector booming business.
Helaas profiteert maar een handjevol mensen daar van mee. Het
overgrote deel van de bevolking verricht als dagloner voor een
schamel loon zwaar werk in de landbouw of industrie. Door
armoede gedwongen werken ook kinderen mee. Kinderarbeid moet
stoppen, vindt Kerk in Actie. Daarom werken we samen met
partnerorganisaties aan beter onderwijs. We lichten jaarlijks 5.000
ouders en kinderen voor over het belang van onderwijs, bezoeken
scholen om onderwijsadvies te geven en begeleiden meer dan 700
werkende kinderen (terug) naar school. Helpt u mee, zodat ook in
2019 honderden werkende kinderen een nieuw begin kunnen
maken op school!
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31-03-2019:
Verspreid over heel Nederland ontstaan nieuwe vormen van
kerkzijn, zoals kliederkerken, pioniersplekken en monastieke
initiatieven. De initiatiefnemers zoeken actief naar manieren om het
evangelie met onze medelanders te delen en aan te sluiten bij
zingevingsvragen. Op dit moment zijn er meer dan honderd
pioniersplekken, nieuwe geloofsgemeenschappen voor mensen die
niet naar de kerk gaan. In Rotterdam bijvoorbeeld is in de
vergrijzende wijk Slinge de pioniersplek Seinpost Slinge gestart,
een multiculturele gemeenschap waar vooral ‘nieuwkomers’ of
mensen met een andere culturele achtergrond een geestelijk
onderdak vinden. De Protestantse Kerk ondersteunt startende
pioniersplekken. Collecteer mee, zodat de komende jaren nog meer
nieuwe initiatieven van start kunnen gaan om als kerk weer
zichtbaar aanwezig te zijn in Nederland.

Bidden
Bid mee voor een nieuw begin voor mensen dichtbij en ver
weg, die ons gebed goed kunnen gebruiken:
In onze gedachten en gebeden
zijn allen die worstelen met vragen van ‘waarom’:
wie een dierbare door een ernstig ongeval verloren heeft
wie een geliefde verloor door een misdaad,
wie is overvallen door een vreselijke ziekte
wie door een vreselijk noodlot is getroffen.
Wij bidden dat wij niet oordelen, maar meeleven
zodat er -hoe klein ook- een nieuw begin mogelijk is.
Amen.
Een hartelijke groet vanuit de diaconie,
Jacqueline Tap en Marieke Vink
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UITNODIGING GEMEENTEAVOND
op maandagavond 11 maart wordt er een gemeenteavond
gehouden waarvoor wij u van harte uitnodigen.
de vorige gemeenteavond in november werd zeer goed bezocht.
Wij willen hiervoor onze waardering uitspreken. Wij vonden het heel
fijn dat er zo’n grote opkomst was en hopen ook op 11 maart u allen
weer te mogen begroeten.
Zoals u weet staat onze gemeente op een kruispunt in de tijd: Door
de financiële problemen waar wij in geraakt zijn is het niet mogelijk
om op dezelfde voet door te gaan als wij tot nu toe gegaan zijn.
Ook het tekort aan kerkenraadsleden noopt ons ertoe om na te
denken over hoe wij als gemeente kunnen voortbestaan.
Hierover willen we met u op deze gemeenteavond verder in gesprek
gaan. Uw inbreng is daarbij van essentieel belang; de toekomst is
tenslotte van ons allemaal.
Thema: Onze gemeente per 2020
Programma:
19.45:
20.00:
20.15:
20.45:
21.00:
22.00:

Inloop
Opening en inleiding van de avond
Terugblik en uitkomst gemeenteavond 12 november
Pauze
Onze gemeente per 2020
Sluiting

De gemeenteavond vindt plaats in het Zendingslokaal te Hemmen.
Met een vriendelijke groet, namens de kerkenraad,
Evelien Nijenhuis-de Waal, scriba
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GEDICHT

God dank! Er is een koning
die zorgt voor al wat leeft,
die zwaluwen een woning,
de vogels voedsel geeft,
die als de sneeuw weer smelt,
doet groeien, doet ontluiken,
doet bloeien: bomen, struiken,
de bloemen op het veld.
Wat zouden wij dan klagen
de lange lieve dag
en duizend vragen vragen
en roepen wee en ach!
Vindt gij uzelf te klein?
Wie zou het zover brengen
zijn lengte te verlengen
door lang bezorgd te zijn?
Laat liever vrolijk zingen
een lied, een nieuw gezang
om al wat wij ontvingen
ons hele leven lang!
God zorgt voor goede vrucht:
wij weten van geen zaaien,
wij eten zonder maaien
als vogels in de lucht.

Uit: De hof van vrede, A. Troost

11

KINDERNEVENDIENST EN
BASISCATHECHESE
Project veertigdagentijd: “Een nieuw begin”
Pasen is het feest van het nieuwe begin. We zien het buiten in de
natuur: in de lente wordt alles weer groen, alsof de wereld opnieuw
begint. Ook in de Bijbelverhalen gaat het over een nieuw begin.
Steeds opnieuw wordt in de Evangeliën vertel dat Jezus mensen
een nieuw begin laat maken. En als het donker aanbreekt over zijn
eigen leven, als Jezus gekruisigd wordt en sterft, laat God hem
opstaan uit de dood. Dat is een nieuw begin voor Jezus zelf en voor
ons allemaal. God zal altijd een nieuw begin maken, zelfs na de
donkerste nacht.
Hoe kun je een nieuw begin maken?
Een nieuw begin is mooi, maar je moet er wel wat voor doen. In de
weken voor Pasen gaan we met de kinderen oefenen: we doen
dingen die nodig zijn om een nieuw begin te kunnen maken. Elke
week krijgen de kinderen een beginnersdiploma. Op dat diploma
staat een vaardigheid. De vaardigheden zijn tegelijk de thema’s van
de verschillende zondagen. Op de diploma’s staan steeds
illustraties van 2 kinderen Julia en Stef. Zij mogen op een stuk
grond in de buurt een nieuwe tuin aanleggen. Dat is een mooi nieuw
begin, maar ze moeten er heel wat voor doen! Aan de hand van wat
Julia en Stef meemaken kunnen de kinderen nadenken over hoe zij
een nieuw begin kunnen maken.
Net als voorgaande jaren steunt Kerk in actie in deze periode
projecten in binnen- en buitenland waarmee mensen een nieuw
begin kunnen maken.
De duif Rainbow zal elke zondag vertellen waar de collecte voor
bedoeld is. Na de dienst zal er elke week een kind staan met
Rainbow de duif om uw gaven in ontvangst te nemen.
Met het zendingsgeld dat de kinderen iedere week sparen bij de
kindernevendienst steunen wij verschillende doelen. In de maand
december hebben wij de volgende doelen gesteund met ieder
€25,00: Voedselbank Arnhem, Tearfund, Vluchtelingenwerk,
Kinderen in de knel, Markt 17 Wageningen, en Hoop voor Albanië.
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Help ons om ieder kind in Boma Letu een eigen slaapplekje te
geven!
Op 25 maart vertrekken Mariët en Britt Franken voor 11 dagen naar
Busia in Kenia om het weeshuis Boma Letu te ondersteunen. Lang
niet alle kinderen hebben een eigen slaapplek in dit weeshuis, 4
kinderen in 1 bed is eerder regel dan uitzondering. Wij hebben ook
aan dit project €25,00 overgemaakt. Mocht u ook een donatie aan
dit project willen doen neem dan contact op met Mariët: 0623979047.
Belangrijke data:
Zondag 10 maart start veertigdagentijd
Zondag 14 april Palmpasen
Zondag 21 april Paasontbijt

Hartelijke groeten, de leiding van de knd Hemmen
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CATECHESE
Job
Met de jongste catechesegroep Rock Solid zijn we naar de
theaterviering geweest. Een groep jongeren gaven een voorstelling
naar het verhaal van Job. Een paar kenden we van de gezamenlijke
catechese. Het was een zelf bedachte en heel eigentijdse
voorstelling/viering in De Rank. Over Job die een eigen YouTube
kanaal start, succesvol wordt met vloggen, daar veel likes en geld
mee verdient. Totdat het gehackt wordt en Job z’n vrienden en
sponsors kwijtraakt. Ds. Hanja van Essen vertelde aan Job dat hij
mocht vertrouwen op de Heer. Het kwam weer goed!
Van God af
In februari staat de stad Efeze centraal. Daar staat een tempel die
gewijd is aan de godin Diana (in het Grieks Artemis). Als Paulus in
Efeze komt, vertelt hij over God. Mensen komen tot geloof, waarna
minder beelden van de tempel worden verkocht. Nadat we een
videofilmpje gekeken hadden over afgoden, hebben we samen
nagedacht over afgoden in onze tijd. Wanneer is iets een afgod, zijn
er afgoden die in het leven van onze tieners een rol spelen en wat
doe je ermee. Er zijn veel dingen -afgoden- die ervoor kunnen
zorgen dat je minder of geen tijd met God doorbrengt. In het
verhaal van Handelingen 19:23-28 gaat het uiteindelijk om geld. Met
het aantal chocolademuntjes gaven we aan hoe belangrijk geld in
het leven is.
Op 24 februari, 10 en 31 maart komen we weer bij elkaar en gaat
het over andere steden waar Paulus langs reisde of over schreef:
ontmoeting in Korinthe en Athene.
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ALGEMEEN NIEUWS
Voorjaarsconcertarrangement,
Zaterdag 23 maart 2019
Op
zaterdag
23
maart
a.s.
is
er
weer
het
voorjaarsconcertarrangement van Pastoraal Diaconaal Centrum de
Herberg, bestaande uit een wandeling en/of een concert.
We wandelen in de bossen van Groot Warnsborn, nabij Arnhem.
Tijdens de wandeling kun je ontdekken dat Landgoed Warnsborn
naast bos en vijvers ook een aantal stroken heide kent.
Ontvangst met koffie/thee om 10.30 uur in Het Koetshuis. Voor een
lunchpakket wordt gezorgd.
In de middag is er het Koetshuisconcert met Marjolein de Wit op
fluit en Martin Zonnenberg aan de vleugel. Het concert begint om
14.30 uur. Ontvangst met koffie/thee vanaf 14.00 uur.
De musici verlenen belangeloos hun medewerking; de nettoopbrengsten van deze dag komen volledig ten goede aan de
Herberg.
Kosten: Volledig arrangement: € 25,00. Alleen concert: € 15,00.
Aanmelding: bij voorkeur via e-mail: concerten@pdcdeherberg.nl
of telefonisch (alleen op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur): 02633 42 225.
Het concert vindt plaats in het Koetshuis van PDC de Herberg,
Pietersbergseweg 19, 6862 BT Oosterbeek.
Help! Wie kookt er vandaag? Kookvrijwilligers gevraagd.
In de meer dan 25 jaar dat de Herberg bestaat, is het maar één
keer voorgekomen dat er bij gebrek aan een vrijwilliger niet gekookt
kon worden.
Maar nu ziet het er naar uit dat dit veel vaker gaat gebeuren. We
komen chronisch keukenvrijwilligers te kort. De vrijwilligers die er
zijn, zijn enthousiast, maar kunnen echt niet nog meer ingezet
worden. Daarom een dringende oproep. Wilt u met ons
meezoeken? Kijkt u eens in familiekring, buurt, gemeente… Jonger,
wat ouder, een echtpaar, vriendinnen, of iemand alleen. Iedereen
die van koken en broodmaaltijden klaarmaken houdt is welkom. Het
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gaat om een weekend in de zes weken of een dag in de week.
Tussen de maaltijden door is er tijd om te genieten van de
omgeving. Zie voor verdere informatie: www.pdcdeherberg.nl

Vorming en Toerusting (V&T) in maart - begin april
We hebben de afgelopen periode diverse inspirerende
bijeenkomsten gehad. Zo hadden we in De Rank de
zeer goed bezochte avond met Wilma Hartogsveld, die
overliep van energie en ideeën hoe mensen te
bereiken die wegdrijven van de kerk. Het leidt tot een
nieuwe/andere vorm van kerk-zijn. Een avond die een vervolg moet
krijgen!
En wat zeker niet onvermeld mag blijven is de bijzondere avond
over Russisch orthodoxe muziek in onze kerk in Hemmen. Deze
vond plaats in een bijna sprookjesachtige sfeer: buiten sneeuwde
het, binnen luisterden we in de vrijwel volle, met kaarsen verlichte
en iconen versierde kerk naar prachtige liturgische muziek.
Voor maart en april nodigen we u uit voor de onderstaande
activiteiten. Er is nog plek! Het is fijn als u zich van te voren opgeeft
via aanmeldengeleboekje@gmail.com of via ondergetekende.
De Palestijnen en wij
Zeventig jaar Israël en 70 jaar de Naqba (de catastrofe, de vlucht
van 750 000 Palestijnen).
Tegen deze achtergrond zal door emeritus predikant ds. Bram
Grandia met een visuele presentatie de huidige situatie worden
geschetst in met name de Palestijnse gebieden, en hoort u het
verhaal over het geweldloze verzet van de Palestijns-christelijke
familie Nassar bij Bethlehem. Ook de houding van Nederland en de
Nederlandse christenen ten opzichte van Israël en de Palestijnen
komt aan de orde.
Dinsdag 12 maart in De Rank te Zetten. Aanvang 20:00 uur.
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Paasliederen
Een liedavond in de sfeer van Pasen.
Op deze avond nemen Teus de Vries en Ronald van Eumen u mee
bij het instuderen en uitvoeren van een aantal prachtige liederen uit
de Paastijd. Meerstemming, eenstemmig, a capella en met
begeleiding van piano of orgel. Muziek en teksten zijn van Huub
Oosterhuis, Antoine Oomen, Tom Löwenthal en Willem Vogel.
U bent welkom op dinsdag 26 maart in de protestantse kerk van
Driel. Aanvang 20:00 uur.
Liturgie in de dagen voor Pasen
Het Triduum Sacrum (de heilige drie dagen): Witte Donderdag,
Goede Vrijdag en Stille Zaterdag. Drie bijzondere vieringen ter
voorbereiding op het Paasfeest. Vieringen die samen één viering
zijn, over drie dagen verspreid. Vieringen met een eigen rijke
liturgie.
Ds Ella Kamper gaat in op de ontwikkeling en de achtergrond van
deze driedaagse eredienst ter voorbereiding op het Paasfeest. Ook
staan we stil bij de verschillende liturgische gebruiken en liturgische
mogelijkheden in deze viering. U krijgt meer inzicht in de viering van
Het Triduum Sacrum en de vele liturgische elementen van deze
viering. Hebt u orden van dienst van de viering van het Triduum
Sacrum? Neemt u ze dan mee.
Donderdag 4 april in Ons Gebouw, Driel. Aanvang 20:00 uur. Graag
z.s.m. opgeven, deze activiteit vraagt veel voorbereiding.
Wij hopen u te ontmoeten.
Namens de regionale werkgroep Vorming en Toerusting (V&T),
Trudy Bennis – de Jager, trudybennisdejager@gmail.com
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Kerkdiensten Vluchtheuvelkerk te Zetten
Datum

Aanvang Bijzonderheden

Voorganger

3 maart
10 maart
17 maart
24 maart
31 maart

10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

Ds. H. van Essen
Ds. M. van Beusichem
Drs. J. Greven
Ds. M. de Klerck-Bets

Meespeelviering
Gez. met de Rank

H.A.

Rank te Zetten
Datum

Aanvang Bijzonderheden

3 maart
10 maart
17 maart
24 maart
31 maart

10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

Voorganger

J.J. Blok
Dienst in de Vluchtheuvel
Ds. H. van Essen
P. Doorn
M. Muijen

Taxidienst
Voor degene die de kerkdiensten niet zelfstandig kan bezoeken, is
het mogelijk om gebruik te maken van de kerktaxi.
U kunt hiervoor contact opnemen met de heer Gussekloo (tel.nr:
0488-453372).

AGENDA







6 maart 20.00 uur: gespreksgroep bij familie Doornhein
11 maart 20.00 uur: Gemeenteavond Zendingslokaal
12 maart 12.00 uur: De Herberg in de Rank
13 maart 10.30 uur: ouderlingenvergadering
18 maart 20.00 uur: Kerkenraadsvergadering Zendingslokaal
1 april 20.00 uur: gesprek kerkenraad en Classis
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LEESROOSTER
1 maart
2 maart
3 maart
4 maart
5 maart
6 maart
7 maart
8 maart
9 maart
10 maart
11 maart
12 maart

Lucas 6:1-11
Lucas 6:12-26
Lucas 6:27-38
Lucas 6:39-49
Lucas 7:1-10
Psalm 53
Lucas 7:11-17
Lucas 7:18-28
Lucas 7:29-35
Psalm 49
Jeremia 6:1-15
Jeremia 6:16-30

13 maart

Psalm 127

14 maart
15 maart
16 maart
17 maart
18 maart
19 maart
20 maart
21 maart
22 maart
23 maart
24 maart
25 maart
26 maart
27 maart
28 maart
29 maart
30 maart
31 maart

2 Timoteüs 1:1-10
2 Timoteüs 1:11-18
2 Timoteüs 2:1-13
Psalm 52
Leviticus 1:1-9
Leviticus 1:10-17
Leviticus 2:1-10
Leviticus 2:11-16
Leviticus 3:1-5
Leviticus 3:6-11
Leviticus 3:12-17
2 Timoteüs 2:14-26
2 Timoteüs 3:1-9
2 Timoteüs 3:10-17
2 Timoteüs 4:1-8
2 Timoteüs 4:9-22
Leviticus 4:1-12
Leviticus 4:13-21

Sabbats(on)rust
In de leer bij Jezus
Christelijke assertiviteit
Wie ogen heeft om te kijken, moet zien
Geloof, hoop en liefde
Atheïsme is dwaas
Opwekking
Vol verwachting
Kinder-achtig
Wat is echte rijkdom?
Er is een weg terug
Let op de weg
Zonder de hulp van de HEER is alles
zinloos
Volhouden
Heilzame woorden
Niet te vangen
Ontmaskering
Offerregels
Geurige gave?
Recept voor offers
Zout
Vet voor de HEER
Geef iets waardevols
Bloed-serieus
Houd de waarheid voor ogen
Zware dagen
Inspiratie
Waarheid en niets dan de waarheid
Concrete opdrachten
Schuld(on)bewust
Groepsverantwoordelijkheid
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KERKDIENSTEN
De diensten beginnen op zondagmorgen om 10 uur.
Kinderoppas in het Zendingslokaal.
Kindernevendienst + Basiscatechese in dorpshuis “de Oude School”.
Zondag 3 maart, koffie drinken
Ds. J. Oortgiesen, Ede
Organist:
Henk Thijsen
Koster:
Arie Hoogerbrugge
Ambtsdrager:
Marieke Vink
Coll. Diaconie:
Sponsorkind Gambia
Col. Kerkrentm. Instandh. eredienst
Uitgangscollecte Kindernevendienst
Bloemen
Mw. Weseman
Kindern. Dienst
Linda Veenbrink
Basiscatechese:
Oppasdienst:
Gery Roelofs

Zondag 10 maart
Ds. R. Heins, Zutphen
Organist:
Henk Heins
Koster:
Charlotte van Kooij
Ambtsdrager:
Margo Dekker
Coll. Diaconie:
Voorjaarszending
Coll. Kerkrentm.
Instandh. eredienst
Bloemen:
Mw. Pauw
Kindern. Dienst:
Thomas v.d. Voort
Basiscathechese:
Oppasdienst:
Mw. H. Martens

Woensdag 13 maart, Biddag
M.T. Cevaal, Varik
Organist:
Henk Thijsen
Koster:
Jan v.d. Brandhof
Ambtsdrager:
Evelien Nijenhuis
Kinderen van de
Coll. Diaconie:
voedselbank
Coll. Kerkrentm. Instandh. eredienst
Bloemen:
Mw. Jac. Tap

Zondag 17 maart
Ds. A.E.I. Zaal
Organist:
Koster:
Ambtsdrager:

Zondag 24 maart,
Ds. A.E.I. Zaal
Organist:
Henk Thijsen
Koster:
Krijn van Dijk
Ambtsdrager:
Margo Dekker
Coll. Diaconie:
Stop kinderarbeid
Coll. Kerkrentm. Instandh. eredienst
Bloemen:
Mw. Van Kampen
Kindern. Dienst:
Miranda Gerritsen
Basiscatechese:
Oppasdienst:
Daniëlle van Dijk

Coll. Diaconie:
Coll. Kerkrentm.
Bloemen:
Kindern. Dienst:
Basiscatechese:
Oppasdienst:

Gerrit Willighagen
Jan van Rinsum
Evelien Nijenhuis
Mercy Ships
Holland
Instandh. eredienst
Mw. en dhr. Beckker
Clara Stoker
Philip Buiskool

Woensdag 31 maart
Ds. A.E.I. Zaal
Organist:
Gerrit Willighagen
Koster:
Arie Hoogerbrugge
Ambtsdrager:
Evelien Nijenhuis
Coll. Diaconie:
Collecte Missionair
Coll. Kerkrentm.
Instandh. eredienst
Bloemen:
Mw. Jansen
Kindern. Dienst:
Jolanda Polman
Basiscatechese:
Oppasdienst:
Myrthe Nijenhuis

