
 

 
 
 
 
 
Liturgische bloemschikking:  
Het kernthema voor deze veertigdagentijd is ‘KRACHT’ weergegeven door middel van 
drie schijven van een boom. Elke ring staat voor groeikracht. De barsten herinneren ons 
dat de kracht ook te maken heeft met breekbaarheid, kwetsbaarheid van het bestaan. 
Vandaag is Pasen. Op deze Paasmorgen zien we een tuin vol witte bloemen. We mogen 
deelgenoot worden van de kracht van de Opgestane Heer. Zijn Licht en Liefde, zijn 
opstandingskracht, mag onze kracht worden. 
 
 
Bloemen:  De bloemengroet gaat vandaag naar  Fam. Bixerman,  P.C.Hooftlaan 13 en 
naar Mevr. M. Schop-Oprel, Pr. Bernardstraat 45. Het zou fijn zijn als een gemeentelid 
de bloemen wil wegbrengen. U kunt zich na afloop van de dienst melden bij de koster. 
 
 
Collecte:    
1e Collecte:  Paascollecte JOP:  Met Pasen is er een collecte voor een belangrijke 
groep in onze gemeente: jongeren! Leden van de gemeente en met de wereld om hen 
heen. JOP gelooft in jongeren en JOP wil kinderen, tieners en jongeren ontmoeten en 
hen Gods aanwezigheid laten ervaren met behulp van werkmateriaal, cursussen, trainin-
gen, activiteitenprogramma’s en advies.  
2e Collecte: : Plaatselijk kerkenwerk waaronder ook het werk valt van de diverse taak-
groepen. Binnen onze kerk zijn vele taakgroepen actief om onze kerk actief  te laten 
functioneren. 
KND-collecte: Van onze kinderen voor andere kinderen die om wat voor reden dan 
ook iets extra’s verdienen. 
 
 
Berichten uit de Gemeente:  
 
Overleden: Op 6 april 2017 is overleden: Gerrit (Gart) Kramer, Schoutstraat 38, op de 
leeftijd van 76 jaar. Een afscheidsdienst en de begrafenis hebben plaatsgevonden op  
12 april 2017 
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Pasen 

 
 
10.00 uur  
Predikant     : ds.  Pieter Koekkoek 
Ouderling van dienst   : Bert Boels 
Diaken     : Géliene Boshuizen  
Organist     : Jan Koert Brinkman 
Lector     : Jan  Bessembinders 
Koster     : Bertus Brouwer 
Kindernevendienst    : Sylvia van de Peut & Janneke Smit  
Zingen:      
 

 

Voorbeden: 
Voorbeden kunnen worden gevraagd door middel van het voorbedenboek. Dit ligt gedurende 
de hele week op de lessenaar in de hal. Maak er gebruik van! 

 
 
 
 
 
18.30 uur  Geen Dienst 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kerkdiensten volgende week: 
Zondag  23 april 2017   
10.00 uur:  ds.  N. Meynen  
Collecte: Eredienst en kerkmuziek. Kleine gemeenten ondersteunen met vieren, ook als er niet 
altijd een predikant beschikbaar is. Dat is het doel van het project ‘Kringgemeenten’. Kringge-
meenten zijn gemeenten die het aandurven om zelfstandig te blijven zonder een eigen predi-
kant. Zij willen blijven vieren, leren, dienen en ontmoeten, verbonden met en verantwoordelijk 
voor de eigen leefomgeving. 
 
19.00 uur Oranjezangdienst m.m.v. Fidelio 
Voorganger: ds. G. Lolkema uit Gorinchem  
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 Kopij voor donderdag 20.00 uur  s.v.p. 

Voedselbank April 2017: 
De beurs doet het goed. De beleggingen gaan haast per dag omhoog. Dus stappen wij ook 
maar snel in. Wij investeren deze maand uitsluitend  in 'broodbeleg 'gingen. Zoals daar zijn: 
appelstroop, pindakaas, honing, vruchtenhagel, enz. enz. Laten we hopen  dat er in uw eigen 
beurs nog het nodige wisselgeld zit. Even schudden voor gebruik, verrassend hoeveel munten 
er dan nog uit de hoeken te voorschijn komen. Dus, sla uw (hagel)slag deze maand. De voed-
selbank; nog steeds broodnodig! Hartelijk dank  
 
 
Moeilijke teksten: 
Op dinsdag 18 april lezen we samen weer een moeilijke tekst. Deze keer het bekende 'Onze 
Vader'. Wat zegt de tekst en welke versies zijn er? 
We beginnen om 20.00 uur in De Voorhof. 
 
 
Zaterdag 6 mei Grote boeken- en platenmarkt in de Voorhof: 
Vanaf 09.30 uur tot 16.00 uur is er weer onze grote voorjaarsmarkt met meer dan 10.000 boe-
ken gesorteerd op genre. We hebben grote letterboeken, maar ook spanning, reisboeken, kin-
derboeken, theologie, poëzie en nog veel meer. 
Daarnaast ook duizenden platen en Cd's; allemaal gesorteerd op genre. EN… er is koffie met 
cake. Kortom zo’n geweldige happening die mag u niet missen. 
 
 
Spaart u mee? 
De jongeren van 4G en de Meat & Eat groep* willen graag weer een dagje uit met de oude-
ren. Om dit dagje uit betaalbaar te maken hebben wij heel veel Jumbo ‘Dagjes uit’ munten 
nodig (deze krijgt u wanneer u voor €10,- aan boodschappen doet 
bij Jumbo). Helpt u mee sparen? Er staat een doos in de kerk waar 
de munten in kunnen. Namens de jongeren én ouderen alvast heel 
erg bedankt voor het mogelijk maken van deze leuke dag! 
*Ook andere en jongere jongeren zijn welkom mee te gaan!  
Het is wel belangrijk dat je een rolstoel kan duwen. 
 
 
ZWO Kookworkshop: 
ZWO organiseert een aantal kookworkshops.  De eerste is op zaterdag 22 april van 16:00 uur 
tot 19:30 uur. Het is een Cambodjaanse / Indonesische kookworkshop.  
Opgeven kan op paaszondag na de dienst of via jjansen14u@gmail.com 
Johan Jansen 
 
 
Oranjezangdienst: 
Zondagavond  23 april a.s. zal er weer een Oranjezangdienst gehouden worden. In deze 
dienst zal ds. Gerrit Lolkema uit Gorinchem voor gaan.  Muziekver. Fidelio zal weer haar 
medewerking verlenen. Piet de Vries zal de samenzang begeleiden op het orgel. 
De dienst begint om 19.00 uur  
 
 
Vakantie: 
Ds. Pieter Koekkoek heeft vakantie van 22 tot en met 30 april. In deze week kunt u eventueel 
contact opnemen met ds Aleida de Hoog of een van de wijkouderlingen. 
 
 
 

 
Om te noteren: 
Vrijdag 16 juni 2017 vanaf 17.30 uur vrijwilligersavond nieuwe stijl. 
Geen droge kost, maar een frisse dronk en een smakelijke hap. 
Bestemd voor ALLE vrijwilligers, dat zijn er ruim 300 !  
 
 
Uit de regio: 
20 april Cursus: Leven in verbondenheid (7e avond).  
Zie voor meer informatie het Activiteitenboekje 2016-2017.  
Opgave / info: Marjolein Tiemens-Hulscher, Marterkamp 17, Driebergen, tel: 06 2077 4093, 
m.tiemens@planet.nl.  
Van 20.00 tot 22.00 uur in de Petrus en Paulus zaal, Rijsenburgselaan 4, Driebergen.  
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