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Kiemen	van	verrijzenis	

In	 2013	 riep	 paus	 Franciscus	middels	 een	 brief	mensen	 binnen	 de	 kerk	 op	 om	 opnieuw	 te	 gaan	
vertellen,	 aan	buitenstaanders	 én	 aan	 elkaar,	waarom	het	 Evangelie	 voor	 hen	 van	belang	 is.	Wat	
raakt	jou,	hoe	brengt	de	vreugde	van	het	Evangelie	jou	in	beweging?	

Ik	las	het	in	de	afgelopen	weken	opnieuw.	We	zijn	op	weg	naar	Pasen,	in	een	donkere	wereld	waarin	
steeds	meer	mensen	corona-moe	zijn	en	waar	onze	hoop	op	‘licht	aan	het	eind	van	de	tunnel’	wel	
érg	lange	adem	moet	hebben.	De	polarisaPe	neemt	toe	bij	elke	verlenging	van	de	maatregelen.	De	
teleurstelling	is	ook	in	onze	kerk	groot:	Pasen	te	vieren	zonder	kerkgangers.	Nog	steeds	digitaal,	nog	
steeds	een	bijna	lege	kerk….	

Soms	voel	je	je	moe	van	het	donker,	van	de	lelijke	kanten	van	de	wereld,	moe	van	het	leven	dat	zo	
droog	en	schraal	 is	geworden	met	een	minimum	aan	menselijk	contact.	Laten	we	die	moeheid	en	
teleurstelling	ook	maar	niet	te	gemakkelijk	en	snel	wegpoetsen.	Wel	kunnen	we	proberen	om	ons	
vertrouwen	te	voeden,	ons	geloof	te	versterken,	onze	hoop	levend	te	houden.		

	

De	 brief	 van	 Franciscus	 zet	 onze	 blik	 net	 even	 op	 een	 ander	 spoor.	 Een	 spoor	 van	 hoop	 en	
vertrouwen.	Het	gedeelte	dat	ik	u	graag	doorgeef	als	bemoediging	scherpt	ons	aan,	daagt	ons	uit,	
roept	 ons	 op	 ons	 geloof	 te	 voeden.	 Als	 Paas-mensen	 die	 tegen	 de	 verdrukking	 in	 geloven	 in	 de	
opwekkingskracht.	Die	opwekkingskracht	is	een	tegengestelde	kracht	aan	die	van	de	zuigkracht	naar	
beneden,	 die	 we	 allemaal	 van	 Pjd	 tot	 Pjd	 wel	 voelen	 trekken.	 Zeker	 na	 weer	 een	 nieuwe	
persconferenPe	met	 zo	weinig	perspecPef,	 zuigt	dat	 je	 leeg	en	de	diepte	 in.	Maar	we	mogen	het	
onszelf	én	elkaar	voorhouden:	we	zijn	Paas-mensen!	En	we	mogen	ons	 laten	opwekken,	omhoog	
trekken,	 uit	 de	 zuigende	 modder	 naar	 het	 nieuwe	 dat	 kiemt,	 goed	 leven,	 menselijk	 contact,	
aanraking,	 eenheid,	 saamhorigheid,	 gelijkheid.	 Het	 Paas-geloof	 is	 een	 ‘kracht	 zonder	 weerga’,	 zo	
schrijZ	de	paus.	Ik	wens	iedereen	toe	iets	van	dat	Paas-geloof	te	ervaren,	in	het	dagelijks	leven,	in	
de	kleine	dingen	die	jou	weer	opwekken!	En:	deel	dat	vooral	ook	met	elkaar!	

“De	 verrijzenis	 van	 Jezus	 is	 geen	 feit	 uit	 het	 verleden,	 zij	 is	 een	 kracht	 tot	 leven	 die	 de	 wereld	
doordringt.	 Waar	 alles	 dood	 lijkt,	 verschijnen	 opnieuw	 kiemen	 van	 verrijzenis.	 Het	 is	 een	 kracht	
zonder	weerga.		
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Het	is	waar	dat	het	vaak	lijkt	of	God	niet	bestaat:	we	stellen	vast	dat	onrechtvaardigheid,	boosheid,	
onverschilligheid	en	wreedheid	niet	afnemen.	Nochtans	 is	het	 zeker	dat	 in	de	duisternis	alCjd	 iets	
nieuws	begint	te	kiemen,	dat	vroeg	of	laat	vrucht	dragen	zal.	

Het	hardnekkige	voortbestaan	van	het	slechte	zal	het	goede	niet	verhinderen	zich	te	ontplooien	en	
zich	overal	te	verspreiden.		

Iedere	dag	wordt	in	de	wereld	de	schoonheid	opnieuw	geboren…	

”Uit:	De	vreugde	van	het	Evangelie,	Paus	Franciscus,	blz.	172	

Ds.	Evelyn	Noltus	

Bloemen	

	

De	bloemen	uit	de	dienst	van	zondag	21	maart	gingen,	met	een	hartelijke	groet	en	felicitaPes	naar	
een	gemeentelid	voor	het	afronden	van	een	studie.	

Ward	Logtenberg		

bloemencommissie.		

Lichtdragers	gevraagd	voor	het	verspreiden	van	paaslicht	

Nu	de	paasvieringen	ook	zonder	kerkgangers	moeten	plaatsvinden,	zoeken	we	naar	manieren	om	
elkaar	toch	het	paaslicht	door	te	geven.	Dat	doen	we	normaliter	alPjd	IN	de	dienst,	maar	nu	doen	
we	het	NA	de	dienst.	Daarvoor	vragen	we	uw,	jouw	medewerking!		
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Wie	 is	er	bereid	om	na	afloop	van	de	paaswake	op	SPlle	Zaterdag,	 zo	 rond	21.30	uur,	een	aantal	
paas-lichtjes	te	verspreiden	onder	onze	gemeenteleden?	Hoe	meer	mensen	zich	melden,	hoe	meer	
licht	er	verspreid	kan	worden.	De	 lichtjes	kunnen	na	de	viering	worden	opgehaald	bij	de	kerk,	en	
dan	 óf	 diezelfde	 avond	 (vóór	 22	 uur!)	 	weggebracht	worden,	 of	 als	 dat	 niet	 lukt,	 de	 zondag	 van	
Pasen.		

Stel	dat	zich	Pen	mensen	melden	die	elk	vijf	adressen	zouden	willen	nemen,	dan	kunnen	al	vijZig	
mensen	genieten	van	het	lichtje.	Dat	moet	toch	mogelijk	zijn?!	Meld	je	aan,	zo	snel	mogelijk,	zodat	
we	ook	weten	hoeveel	lichtjes	we	klaar	moeten	ze_en!	Vermeld	erbij	hoeveel	adressen	je	maximaal	
wilt	voorzien	van	licht.	Uiterste	aanmelddatum:	woensdag	31	maart.		

E-mail:	predikantjohanneskerk@pknleersum.nl		

Diaconie	
Collectes	zondag	28	maart.		

1e	collecte:	Jong	Protestant	

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,	 de	 jeugdwerkorganisaPe	 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	geeZ	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!	

2e	collecte:	S8ch8ng	Timon	

Wij	hebben	gekozen	om	voor	de	1e	helZ	van	dit	 jaar	de	opbrengst	van	de	2e	collecte	voor	de	ons	
bekende	SPchPng	Timon	 te	bestemmen.	Voorheen	was	de	2e	 collecte	 voor	Timon	 in	de	diensten	
waar	we	avondmaal	vierden,	maar	dat	is	in	de	coronaPjd	allemaal	anders	geworden.		

Bezoek	ook	eens	hun	website	:	h_ps://www.Pmon.nl				

Graag	uw	giZen	overmaken	naar	het	onderstaande	banknummer.	

Het	banknummer	van	onze	diaconie	(graag	datum	en	doel	vermelden):	
NL85	RABO	0373	7093	58	
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Let	op!	

In	verband	met	de	vieringen	in	de	S8lle	Week	komt	de	Nieuwsbrief	volgende	week	
op	woensdagavond	uit.	

Kopij	graag	inleveren	uiterlijk	woensdag	(31	maart)	18.00	uur.	
(tjstahlie32@hotmail.com)	

	

Doet	u	mee	om	bewust	naar	Pasen	toe	te	leven?	

Kijkt	u	dan	welke	Pps	de	VeerPgdagenkaart	voor	u	heeZ.	

Namens	de	diaconie	van	de	Johanneskerk,	

Truus	Visser	

Veer$gdagenkaart	Kerk	in	Ac$e	2021	

Week	6		ZadenacCe.		
28	maart		 U	kunt	u	opgeven	voor	bloemenzaad	bij	de	diaconie:		
																						tel.	45	67	26		-			fam.	Logtenberg.		
																						Mocht	u	liever	een	giV	geven	dan	kan	dat	in	de	paascollecte.	

Op weg naar Pasen 2021
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Doopfoto’s	gevraagd	(2)	

Er	kwam	al	een	aantal	mooie	foto’s	binnen,	veel	dank	daarvoor!	

Nogmaals	een	herinnering:		

Voor	 de	 doopgedachtenis	 Pjdens	 de	 paaswake	 vragen	 we	 u	 dit	 jaar,	 om	 (oude	 of	 recentere)	
doopfoto’s	op	te	sturen,	die	we	mogen	laten	zien	in	een	presentaPe	Pjdens	de	paaswake	(en	die	dus	
ook	op	internet	zichtbaar	zijn!)		

We	 zoeken	 naar	 foto’s	 die	 echt	 bij	 een	 doopvont	 of	 andere	 bron	 van	 water	 zijn	 genomen,	 (het	
maakt	niet	uit	waar	dat	was!).	Het	gaat	dan	om	de	verbinding	met	het	water.		

De	foto’s	mogen	gemaild	worden	naar	predikantjohanneskerk@pknleersum.nl	(als	u	ze	niet	digitaal	
heeZ,	mag	het	ook	een	papieren	foto	zijn,	die	kunnen	we	inscannen)	

U	kunt	nog	foto’s	inleveren	tot	uiterlijk	woensdag	31	maart.		
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KUNST	IN	DE	JOHANNESKERK	(KIJK)	
Vandaag	de	laatste	fotobeelden	van	de	exposiPe	in	de	Johanneskerk.	

	

20.	elementair	

in	het	verdergaan	

pijnlijk	voelen	

dat	gescheiden	toch	

verbonden	met	 	 	 	 	 	

wat	niet	kan	

ik	

door	

jou	

aangeraakt	

meegenomen	

doorstroomt	en	opgenomen	

zo	

verbonden	

in	

zijn	

21.	op	weg	

nog	ben	ik	er	niet	

nog	is	er	een	weg	te	gaan	

een	trap	te	beklimmen	

ja,	licht	is	er	

en	kleur	

dwarrelt	rond	 	 	 	 	 	 	 	

steile	treden	

schaduw	

felle	kracht	

licht	geeV	richCng	
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BINNENGEKOMEN	REACTIES	OP	DE	EXPOSITIE	“PELGRIM	MET	PIJN”	

Elke	week	werd	een	aantal	gemeenteleden	benaderd	om	een	korte	reacPe	te	geven	op	de	exposiPe	
van	Marleen	B.	Berg.	
• Hoe	vind	je	de	fotobeelden,	spreken	ze	je	aan?	Waarom?	
• Wat	vind	je	van	de	bijpassende	teksten?	
• Wat	zou	je	Marleen	willen	vragen?	

Hierbij	de	laatste	vier	reacPes.	

“Mooie	tekst	bij	fotobeeld	nummer	14:		duizelende	kronkelingen.	
Inderdaad,	er	zijn	keuzes	te	over	in	je	leven	maar	welke	is	de	goede?	
Door	de	duizelende	kronkelingen	kan	je	niet	vooruit	zien	wat	de	juiste	weg	is.	
Je	buigt	en	draait,	je	talmt,	je	overlegt	met	jezelf	en	ga	zo	maar	door.	
En	soms	kan	je	niet	of	wil	je	niet	beslissen,	maar	ook	dat	is	een	keuze.	
Je	wilt	geen	misstap	maken	en	toch	gebeurt	dat	ook,	je	verdwaalt	dan	al	met	je	eerste	stap.	
Ik	probeer	op	mijn	manier	me	vast	te	houden	aan	het	vertrouwen	dat	tenslo_e	alles	goed	
komt.	
“Wees	Gij	de	zon	van	mijn	bestaan,	dan	kan	ik	veilig	verder	gaan”.	

“Foto	16	sprak	het	meest	tot	mijn	verbeelding.	
Mijn	man	en	 ik	 hebben	 veel	 aan	bergbeklimmingen	 gedaan,	met	 of	 zonder	 ski’s,	met	 of	
zonder	sneeuw.	
Omhoog	klimmen	langs	het	smalle	pad,	hoger	en	hoger.	
Steile	stukken,	angst,	glijd	ik	uit?	
O,	Heer	ik	wil	mijn	kinderen	weer	zien!	
Nee,	de	brede	weg	vermijden,	dat	is	te	makkelijk.	
Maar	na	uren	klimmen	ben	je	op	de	top	en	kun	je	er	niet	meer	omheen	dat	God	daar	ook	
wel	eens	kan	zijn.	
Is	daarom	het	afdalen	nog	moeilijker?	
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P.S.	

Maandag	29	maart	om	13.00	uur	houdt	Marleen	de	lezing	“Pelgrim	met	Pijn”.	

Helaas	kan	de	lezing	niet	fysiek	bijgewoond	worden	maar	deze	is	wel	te	volgen	via	
kerkdienstgemist.nl	

Marleen	gaat	zoveel	mogelijk	in	op	de	vragen	die	jullie	gesteld	hebben	in	jullie	bijdrage	aan	
‘Binnengekomen	reacPes’.	

Geweldig	bedankt,	mede	namens	Marleen,		dat	jullie	zoveel	moeite	hebben	genomen	om	te	
reageren	op	de	fotobeelden	én	de	teksten!	

Namens	KIJK	

Hanny	van	Schaik	

Haar	 foto’s	 brengen	mij	 terug	naar	 ervaringen	 in	de	natuur.	 Ik	 heb	 veel	 gewandeld	door	
Nederland.	Meestal	alleen.	Bijna	op	elke	wandeling	stapte	ik	van	mijn	route	af	en	nam	een	
zijpaadje.	Zo	maar	het	bos	in,	of	tussen	het	riet	onderaan	een	dijk.	Daar	zocht	ik	dan	een	
goed	 plekje	 om	 even	 te	 rusten.	 Mijn	 rug	 tegen	 een	 boom	 of	 een	 paaltje.	 Dan	 een	
boterhammetje	met	een	kopje	koffie	uit	de	thermosfles.	Rust!	Luisteren	naar	de	geluiden	
van	de	wind,	van	de	vogels,	van	het	water.	De	ogen	half	gesloten,	genietend	van	de	zon	die	
door	de	takken	scheen.		
De	 beelden	 van	Marleen	 doen	mij	 denken	 aan	 zulke	momenten.	Momenten	 van	 intens	
genieten	van	de	sfeer.	Eén	worden		met	de	natuur.	Bijna	horen	hoe	de	planten	groeien,	hoe	
de	mieren	kruipen.	De	sPlte	laten	doordringen	in	je	ziel.	Ze	staan	in	mijn	geheugen	gegriZ.	
Vaak	waren	 dit	 ook	momenten	 van	 troost.	Want	 ook	 al	 trek	 je	 je	 terug	 in	 de	 natuur,	 je	
neemt	 jezelf	mee.	Dus	was	er	op	die	heerlijke	 rustmomenten	ook	mijn	 verdriet.	Pijn	om	
wat	er	was	gebeurd.	De	lege	plekken	in	mijn	leven,	die	blijven	schrijnen	omdat	de	dood	er	
hard	langs	was	geschuurd.		
Maar	daar	in	de	sPlte	was	het	steeds	zo,	dat	iets	de	pijn	verzach_e.	Dat	er	een	stem	in	mij	
zei:	je	bent	niet	alleen.	IK	ben	er,	jouw	Trooster.	
God	woont	overal,	maar	zeker	in	de	sPlle,	ontzagwekkende	natuur.	Gelukkig	dat	er	nog	zo	
veel	plekken	zijn	waar	je	dit	kunt	beleven.	Het	kunnen	plekken	van	grote	troost	zijn.	
Bedankt,	Marleen”.	

“De	exposiPe	van	Marleen	Berg	is	mooi	en	prachPg.	Heel	kleurrijk,	maar	ook	indringend	en	
aangrijpend,	zoals	migraine	is.	
Je	kan	het	voelen,	het	doet	zeer,	het	is	pijn.	
Meerdere	foto’s	hebben	die	uitstraling,	indringend,	aangrijpend.		
Aan	de	wanden	van	de	Johanneskerk	komt	dat	mooi	uit.	
In	 de	 beschrijving	 van	Marleen	 herken	 ik	mijzelf.	 Ik	 had	 jarenlang	 last	 van	migraine.	Dat	
doet	je	soms	twijfelen	aan	je	zelseeld	omdat	met	migraine	alles	anders	is.	
Ik	herinner	me	vooral	het	vredegevoel	naderhand.	Daarom	vind	ik	tekst	en	foto	nr.	7	het	
mooist:	de	Zonnige,	Kleurige	Veldbloemenweide.	
En	 Marleen,	 heel	 geweldig	 dat	 jij	 je	 migraine	 hebt	 kunnen	 omze_en	 in	 deze	 prachPge	
exposiPe!”	
Ria	van	Kooten
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Ochtendgebed	

Het	laatste	ochtendgebed	staat	gepland	voor	woensdag	31	maart,	09.30	uur.	

Voorgangers	de	komende	weken	

28	maart:		ds.	GeerPen	Morsink,		Odijk	 Palmpasen	

Wi_e	Donderdag	 ds.	Hans	Breunese	 19.30	uur;	viering	MaalPjd	van	de	Heer	

Goede	Vrijdag		 ds.	Evelyn	Noltus	 19.30	uur	

SPlle	Zaterdag		 ds.	Evelyn	Noltus	 20.30	uur;	viering	MaalPjd	van	de	Heer	

Paaszondag		 	 ds.	Evelyn	Noltus	 Pasen	

11	april:		ds.	Jan	Stelwagen	

18	april:		ds.	Arie	Boelhouwer,	Wageningen	

De	erediensten	in	de	komende	weken	

Vorige	week	 hebben	we	 u	 bericht	 over	 ons	 standpunt	 als	 kerkenraad	 betreffende	 een	 eventuele	
verruiming	van	het	aantal	kerkleden	 in	de	diensten	de	komende	weken.	We	zagen	mogelijkheden	
voor	verruiming	op	grond	van	de	ontwikkelingen	van	dat	moment	en	de	nieuwe	richtlijnen	van	de	
PKN.	Wel	stelden	we	als	voorwaarde,	dat	we	de	ontwikkelingen	in	het	land	wilden	afwachten	en	dat	
we	een	definiPef	besluit	wilden	nemen	na	de	briefing	van	de	overheid	op	28	maart.		

En	 de	 ontwikkelingen	 gaan	 snel…..;	 helaas	 niet	 in	 de	 goede	 richPng.	 We	 zien	 dat	 het	 aantal	
besmewngen	 en	 ziekenhuisopnames	 sindsdien	 sPjgt	 en	 de	 regering	 heeZ	 helder	 aangegeven	 nu	
geen	 ruimte	 te	 zien	 voor	 enige	 verruiming.	 In	 onze	 buurlanden	 zijn	 de	 coronarestricPes	 zelfs	
aangescherpt	en	in	Duitsland	heeZ	de	regering	de	kerken	verzocht	geen	diensten-met-kerkleden	te	
houden,	ook	niet	met	Pasen.	Verder	 is	deze	week	een	z.g.	 routekaart	gepubliceerd,	die	 tot	 stand	
kwam	 in	 goed	 overleg	 tussen	 het	 ICO	 (Interkerkelijk	 Contact	 in	 Overheidszaken)	 en	 minister	
Grapperhaus.	In	het	ICO	zijn	bijna	alle	Nederlandse	kerken	vertegenwoordigd.	Gelet	op	de	situaPe	
waarin	het	 land	verkeert,	 is	op	grond	van	deze	 routekaart	de	 conclusie	onontkoombaar	om	geen	
diensten	met	kerkleden	de	komende	weken	te	houden.	
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Op	grond	van	al	deze	ontwikkelingen	hebben	we	als	kerkenraad	de	beslissing	genomen	NIET	over	te	
gaan	 tot	openstelling	van	de	diensten	voor	kerkleden.	Een	pijnlijke	beslissing;	heel	 teleurstellend,	
zeker	met	het	oog	op	de	vieringen	in	de	SPlle	Week	en	met	Pasen.	Wat	zou	het	mooi	zijn	geweest	
om	juist	in	die	vieringen	de	ontmoePng	met	elkaar	weer	te	kunnen	beleven!	

We	vertrouwen	erop,	dat	u	begrip	zult	hebben	voor	onze	afwegingen	en	de	daaruit	voort-vloeiende	
beslissing.	 Er	 gloort	 hoop:	 als(..)	 het	 vaccinaPeprogramma	 in	 volle	 vaart	 kan	worden	 afgewikkeld	
zouden	 we	 eind	 mei/begin	 juni	 in	 een	 nieuwe	 fase	 kunnen	 belanden	 met	 meer	 vrijheden	 en	
mogelijkheden	voor	onze	kerkdiensten.	We	blijven	ondanks	alles	toch	hoopvol.	

Namens	de	kerkenraad,	

Teus	Stahlie	

• Het	volgende	Gemeenteberaad	is	voorlopig	uitgesteld	tot	zondag	9	mei.	
• In	de	volgende	Nieuwsbrief	volgen	nog	aanwijzingen	voor	de	vieringen	volgende	week,	incl.	de	

avondmaalsvieringen.	

College	van	Kerkrentmeesters	

Herinnering	kerkbalans	2020	

Tussen	 1	 januari	 en	 12	 maart	 2021	 hebben	 4	 gemeenteleden	 €	 1.790	 bijgedragen	 voor	 de	
achterstallige	VVB	2020.		

Heel	hartelijk	dank	hiervoor!	

	

Op	 20	 maart	 j.l.	 heb	 ik	 6	 herinneringsbrieven	 bezorgd	 voor	 de	 achterstallige	 VVB	 2020	 tot	 een	
bedrag	 van	 €	 2.500.	 Ik	 hoop	 dat	 u	 hier	 serieus	 naar	 wilt	 kijken.	 En	 dat	 u	 dit	 offer	 voor	 onze	
Johanneskerkgemeente	wilt	brengen.	

Bij	voorbaat	hartelijk	dank	hiervoor.	

NL82	RABO	0373	7408	40	t.n.v.	Gereformeerde	Kerk	Leersum	
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Jaarafrekening	energie	

Doordat	onze	kerk	in	coronaPjd	veelal	gesloten	is,	levert	de	jaarafrekening	energie	(gas	en	elektra)	
een	teruggave	op	van	€	2.002.	

Namens	het	College	van	Kerkrentmeesters,	

Derk	Bretveld,	boekhouder	

Let	op!	

In	verband	met	de	vieringen	in	de	S8lle	Week	komt	de	Nieuwsbrief	volgende	week	
op	woensdagavond	uit.	

Kopij	graag	inleveren	uiterlijk	woensdag	(31	maart)	18.00	uur.	
(tjstahlie32@hotmail.com)	
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Liturgie	viering	28	maart		
Palmpasen	

Voorganger:	ds.	Geer8en	Morsink	

Organist:	Jan	Spoel	

Zanggroep:	Jan	Keuter,	Epko	Smit	en	Joke	Stahlie	

Ambtsdragers:	Henry	Doornenbal,	Tom	van	Kooten	

Welkom	en	lector:	Sjaak	Rodenburg	

Beeld:	Jacques	Claas	

Orgelspel		'O	Mensch,	bewein	dein	Sünde	gross'		van	J.S.	Bach		

Welkom	en	a{ondigingen		

SPlte		/		Drempelgebed		 	 	 	 	 	 	
We	gaan	staan		

BegroePng	

vg.:		De	Heer	zij	met	u!		

a.:				Zijn	Geest	in	ons	midden!	

Bemoediging		

vg.:		Onze	hulp	is	in	de	Naam	van	de	Heer	

a.:			die	hemel	en	aarde	gemaakt	heeZ	

vg.:		die	trouw	blijZ	in	eeuwigheid	

a.:				en	niet	laat	varen	het	werk	van	zijn	handen	

We	gaan	ziWen		

Psalm	van	de	zondag	Lied	118:	1,	7	en	9			Laat	ieder	‘s	Heren	goedheid	prijzen		

Kyriegebed	met	Kyrielied		558:	1,	2	en	6		Jezus,	om	uw	lijden	groot	

Rondom	de	SchriZen		

Gebed	van	de	zondag	

Op	film:	de	kinderen	met	hun	palmpaasstokken	en	dit	lied:		
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Weet	je	dat	de	lente	komt,	lente	komt,	lente	komt	
Weet	je	dat	de	lente	komt,	alles	loopt	weer	uit	
De	eerste	zonnestralen,	ze	Pntelen	op	je	huid	
De	eerste	bloemen	bloeien,	de	eerste	vogel	fluit	
Weet	je	dat	de	lente	komt,	lente	komt,	lente	komt	
Weet	je	dat	de	lente	komt,	alles	loopt	weer	uit	

Weet	je	wel	dat	Jezus	leeZ,	Jezus	leeZ,	Jezus	leeZ	
Weet	je	wel	dat	Jezus	leeZ,	Hij	is	opgestaan	
Ze	hadden	hem	gekruisigd	en	in	een	graf	gedaan	
Maar	na	drie	donkere	dagen	is	Hij	weer	opgestaan	
Weet	je	wel	dat	Jezus	leeZ,	Jezus	leeZ,	Jezus	leeZ	
Weet	je	wel	dat	Jezus	leeZ,	Hij	is	opgestaan	

Weet	je	wel	dat	Jezus	leeZ,	Jezus	leeZ,	Jezus	leeZ	
Weet	je	wel	dat	Jezus	leeZ,	Hij	is	opgestaan	

Lezing	uit	de	brief	aan	de	Filippenzen:	2,	5-11	

Lied	557:	1	en	3			Naam	van	Jezus		

Evangelielezing	Marcus	11,	1-11	

Lied	435:	1	en	2			Hef	op	uw	hoofden,	poorten	wijd			

Uitleg	en	verkondiging	

Lied	435:	3	en	4			Gezegend	was	het	land,	de	stad,	waar	deze	koning	binnentrad	

Gebeden	en	gaven		

Voorbeden	-	respons		Lied	367k			Hoor	ons	bidden,	God,	en	luister	

SPl	gebed	-	Onze	Vader	

Mededelingen	van	de	diaconie		

Heenzending	en	Zegen		
We	gaan	staan		

Slotlied	550			Verheug	u,	gij	dochter	van	Sion	

Zegen		

a.:		Amen	(gezongen)		
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Gedicht	-	om	de	Goede	Week	in	te	luiden	

Orgelspel		'Macht	hoch	die	Tür,	die	Tor	macht	weit'		

	 						(L	435)	van	Hans	Fr.	Micheelsen.		

Nu	onze	voorgangers	voor	‘lege’	kerken	staan,	zou	het	fijn	zijn	als	u	ze	een	(korte)	
reac8e	geef	na	de	dienst.	Dit	kan	een	reac8e	op	de	preek	zijn	of	‘gewoon’	een	

bemoediging.	
Deze	week	is	de	voorganger	ds.	Geer8en	Morsink,		

e-mail:	morsinkgw@hetnet.nl
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