
Beloken Pasen 
We heten aanstaande zondag pastor Thecla Cornet uit 
Eerbeek van harte welkom in onze kerk. 


Het was even schrikken Paasmorgen, geen dienst.

Ds Jan Ek had vroeg in de ochtend aangegeven dat hij 
koorts had gekregen die nacht en zich zou laten testen 
op Corona. Om eventuele besmetting te voorkomen, 
hebben we als moderamen besloten de 
Paasmorgendienst niet door te laten gaan vanwege de 
contacten met alle medewerkers aan de diensten in de 
stille week voor Pasen. Gelukkig bleek naderhand dat 
het geen corona was. 
Via de livestream kon ds Afke Boezewinkel toch nog de 
Paaskaars aansteken, het Evangelie lezen de de zegen 
meegeven. 
De lammetjes van de schaapskudde De Belhamel van 
Elly en Harry Jansen waren al gearriveerd en gaven nog 
een leuke bijdrage aan de mini-dienst.

Hartelijke groet, Henk Koekoek


Wij gedenken 
Op Goede vrijdag, 2 april is overleden: Roelofje Kettelarij 
- Ploeg (Tolzicht) in de leeftijd 91 jaar.


Van de diaconie... 
Zondag 11 april is de collecte bestemd voor het ons 
bekende project in Nigeria.

En wie kan daar het beste een toelichting bij geven? 
Annemiek v.d. Venis natuurlijk!

U kunt weer uw bijdrage overmaken op 
NL37RABO031152878 t.n.v. collecte Diaconie m.v.v. 
Nigeria.

De opbrengst van de Paascollecte viel wat tegen, omdat 
de dienst niet door kon gaan.

Maar toch 76,00 euro voor de jeugd in Zuid-Afrika. Dank 
u wel en een goed weekend, Ank


Een prachtig resultaat voor Cordaid kinderhulp:  620,63 
euro,  bij elkaar gesprokkeld tijdens allerlei in de

40 dagentijd en de kinder-/familiepaasviering:  "de merel 
zingt over de nieuwe morgen."

Het resultaat van de spaardoosjes tijdens de vastenactie: 
167,80 euro.  Notabene 788,43 euro!!!!


Dans, dans en doe maar mee met mij.

Ik ben de heer van de dans, zegt Hij.

Ik ga je voor, Ik haal ook jou en u erbij

want Ik ben de Heer van de dans, zegt HIj.


Paasgroet Philadelphia 
Woensdag 31 maart brachten we de Paasgroeten van 
kerkgenoten naar Philadelphia. Het was een warme, 
zonnige dag. De bewoners zaten bij alle woningen buiten 
en op het plein was een accordeonist. Er werden oude 
bekende liedjes gezongen en velen zongen luidkeels 
mee. Het was een waar genoegen daar mee te genieten. 
De paaseitjes smaakten goed, de post werd gelezen en 
in de boom in de woningen gehangen. Het was een extra 
(paas) feestje!! Dank voor alle creatieve inbreng!


Collecte Nigeria 
 
Over Nigeria horen en lezen we doorgaans alleen maar 
negatieve berichten: terrorisme, ontvoering, 
fundamentalisme,  ziekte en dood. Helaas hebben wij in 
de afgelopen maanden ook veel berichten ontvangen 
waar we niet echt vrolijk van werden.  
Waar we wél blij van worden, is de enorme veerkracht 
van de mensen, het doorzettingsvermogen en de hoop 
die zij levend houden. Die hoop ontlenen zij mede aan 
hun geloof: geloof en hoop in een toekomst én in een 
God, die hen helpt en bijstaat en beschermt.  
Helaas zorgt een klein groepje fanatieke 
fundamentalisten voor veel verwarring en angst voor de 
overgrote meerderheid van de bevolking, die slechts 
vreedzaam wil samenleven. 
 
Blij worden we ook van de mensen die maar blijven 
werken in het ziekenhuis voor de allerarmsten, ongeacht 
hun religieuze achtergrond en de aard van de ziekte 
(zoals TB, AIDS en Lepra). 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Het geld dat hier lokaal door ons wordt ingezameld voor 
dit ziekenhuis en revalidatie centrum wordt momenteel 
vooral besteed aan de zorg voor leprapatiënten.  
 
Dit jaar zijn er alweer 12 nieuwe (lepra)patiënten 
aangemeld en opgenomen voor behandeling.  
Omdat de medicatie gecontroleerd wordt gegeven voor 
minimaal een half jaar – meestal langer – worden de 
patiënten opgenomen in het ziekenhuis óf rondom in 
kleine huisjes. 
Tijdens hun verblijf worden de wonden verzorgd, worden 
ze gevoed en gekleed én krijgen ze de gelegenheid om 
een vak te leren. 
Toevallig kregen we net voor Pasen een serie foto's 
opgestuurd van een plechtige bijeenkomst, waar 3 
leprapatiënten een 'proeve van bekwaamheid' kregen 
uitgereikt voor het met succes volgen van een 
kleermakersopleiding, erg leuk om dit te zien en te 
horen. Hier is dus voor ons een zeer zinvolle en dankbare 
taak weggelegd.


De Bloemendames 
Iedere week staat er een mooi boeket op de liturgische 
tafel in de kerk. Al heel lang wordt dat verzorgd door een 
drietal dames: Thea Bouhof, Janneke van de Schans en 
Tineke Leusink. 


Deze bloemendames hebben aangegeven te willen 
stoppen met dit werk. Met veel plezier hebben ze het 
gedaan, nu is het tijd om los te laten. 


Thea is heel lang geleden begonnen met het verzorgen 
van de bloemen voor de kerk, vanuit een Floralia-groep. 
Ze wist zelf niet meer hoe lang, maar zeker 35 jaar! Ze 
waren vaak met een hele groep vrouwen betrokken bij de 
lente- en wintermarkt, waar tussen het knippen en 
schikken door heel wat gezelligheid werd uitgewisseld.

Janneke en Tineke zijn er later bij gekomen, en hebben 
het liturgisch bloemschikken meer aandacht gegeven. 
Janneke is hier ook landelijk in PKN-verband actief mee 
geweest, en maakte ook tekeningen die vaak op de 
voorkant van onze liturgie hebben gestaan. Tineke heeft 
op haar eigen creatieve manier de inhoud van de 
diensten verrijkt door op een beeldende manier uit te 
drukken waar het over ging. Soms ook met doeken of 

ringen die vanaf de hoge zolder door Bert werden 
neergelaten.

Alle 3: enorm bedankt voor alles wat jullie zo lang 
hebben gedaan voor onze kerk! Vanuit de Taakgroep 
Eredienst is er door Sietske een kleine attentie 
aangeboden.


Verder met de bloemen 
In overleg is besloten dat vanaf heden de bloemen die 
als bloemengroet bij gemeenteleden worden bezorgd op 
de liturgische tafel komen te staan. Op die manier wordt 
de groet vanuit de viering nog versterkt, en na de dienst 
bij de mensen bezorgd.

Voor het liturgisch bloemschikken zijn we op zoek naar 
nieuwe schikkers. Het gaat dan om een bloemstuk/
schikking op de speciale zondagen, zoals Pasen, 
Pinksteren, Nagedachtenisviering, Kerst.


Het zou geweldig zijn als er dan weer een betekenisvol 
stuk op tafel staat waar met plezier aan is gewerkt. Als u 
daarvoor voelt, of er wat meer over wilt weten kunt u 
contact opnemen met mij, Sietske Brouwer 06 
20432201, of sietsbrouwer@gmail.com 

Misschien zijn er wel meer geïnteresseerden en kan er 
weer een bloemengroep gemaakt worden!

Hartelijke groet, Sietske
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