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Zondag Cantate 2 mei
Deze zondag heet “zondag cantate” De zingende
zondag. Wat zouden we er naar kunnen uitzien…
weer volop met elkaar zingen. Maar deze zondag
wordt er tijdens de dienst nog even in klein verband
de lofzang aangeheven. Een kleine delegatie uit de
cantorij zal een aantal liederen zingen met het oog
op het gedenken dat we ook gaan doen deze week.
Het bijzondere Hooglied en “Als je terug zult
komen” van Thedorakis zullen klinken en we zullen
luisteren naar teksten van troost (Jesaja 40) en
hoop (Het kleine meisje van de hoop, geschreven
door Charles Péguy.) Want we staan stil bij het
ontheemd zijn van mensen door de oorlog, maar
ook bij de hoop die mensen verbindt. Hoop die
doet leven. Welkom bij de online viering op zondag
2 mei!
Afke Boezewinkel

COLLEGA’S GEZOCHT
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Een tijdje geleden hebben we als kerkenraad ook al
eens aan de bel getrokken t.a.v. vacatures. Toen
ging het met name om mensen voor de livestream,
waar we een urgent probleem hadden. Gelukkig is
dat deels opgelost zodat we verder konden.
Maar ieder jaar komen we weer op het punt dat we
vervangers moeten vinden voor ambtsdragers of
andere vrijwilligers, die na een lange periode graag
willen stoppen. Vaak niet eens omdat men het wel
welletjes vindt maar ook van wege gezondheid of
leeftijd.
Hieronder hebben we de vacatures op een rijtje
gezet.
Ouderling(en), zie dit niet als een te zware taak. De
kern van pastoraat is omzien naar elkaar. Dit is een
taak voor de hele gemeente. De ouderling
coördineert en geeft inhoud aan het bezoekwerk in
de wijken, samen met het wijkteam.
Wijkteamlid(en) bezoekt/onderhoud contact met
een beperkt aantal kerkleden ca. 10.
Taakgroep diaconie zoekt een penningmeester.
Taakgroep beheer (CVK) zoekt iemand die
ingewerkt wil worden als administrateur/
boekhouder voor de nanciële administratie en het
opstellen van de nanciële jaarstukken en
begroting, om deze taken op den duur over te
nemen van de huidige penningmeester, Siemen van
Asperen die dit graag wil blijven doen, zolang zijn

gezondheid dit toelaat.
Livestream. Ook zijn we nog op zoek naar iemand
met technisch inzicht die mee wil werken aan het
verder ontwikkelen van de livestream.
Promo-groep. Inmiddels is er een nieuwe
werkgroep opgericht die zich bezig houdt met
promotie van onze kerkelijke gemeente om de
activiteiten onder de aandacht te brengen van de
burgerlijke gemeente. We zoeken nog een jongere
die het leuk vindt om hieraan mee te werken.
Onze predikanten Afke Boezewinkel en Jan Ek
willen je graag verder informeren over de inhoud
van de taken. Ook als je iemand kent in je
omgeving, die misschien interesse heeft, zegt het
voort!
Als kerkenraad merken we dat de livestream
diensten goed bekeken worden. Er kijken
ruimschoots meer mensen dan er vóór de corona
pandemie in de kerkbanken zaten.
We hopen, nu blijkt dat de belangstelling er zeker
is, dat er ook onder jullie zijn die voor een tijdje het
stokje willen overnemen van mensen die gaan
stoppen.
Wat zou het jn zijn als we deze vacatures weer op
kunnen vullen!
Namens de kerkenraad,
Henk Koekoek, voorzitter

Van de diaconie...
Zondag 2 mei is de collecte bestemd voor Tess
Unlimited, een Nederlandse stichting, die gevestigd
is in Guatamala. Opgericht in 2008 door Tessa de
Goede de Ordonez, zet zich in voor kinderen met
schisis, een aangeboren
afwijking waarbij de
lippen en vaak ook het
gehemelte niet
volledig zijn gesloten,
bij ons bekend als de
“hazenlip”.
Tessa woonde in
Brummen, ging na
haar studie reizen en
zag in Guatamala veel
kinderen met schisis.
Zij kwam terug, maar
besloot daar te gaan
helpen want moeders
mochten niet bij de
kinderen blijven. Zij
verzorgde hen, gaf

aandacht en liefde tot de patiëntjes weer naar huis
mochten.
Na de operatie krijgen de kinderen ook nazorg,
zoals tandartsenhulp en logopedie.
Nog steeds is de stichting afhankelijk van donaties,
geef daarom van harte uw steun.
NL37RABO0311052878 t.n.v. collecten diaconie
m.v.v. Tess Unlimited.
Voor het Albert Schweitzerfonds maakte u 81.00
euro over.
Fijn weekend, Ank

Koninklijke Onderscheiding
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Graag willen we Rien en Ineke Oosterveen van
harte feliciteren met Riens benoeming tot Lid in de
Orde van Oranje-Nassau. Een schitterend moment
van waardering voor het vele werk dat Rien heeft
gedaan en nog altijd graag doet. Ik was vanochtend
even bij Rien en Ineke en ’s middags moest Rien
alweer als chau eur van de buurtbus op stap.
Vanuit onze kerkgemeenschap mogen wij ook onze
waardering uitspreken voor zijn inzet. Nagenoeg
vanaf het begin bij de kerkenmarkt, nu alweer bijna
20 jaar geluidsman, daarnaast betrokken bij de
digitalisering van de Kerkbalans en het LRP, het
leden registratiesysteem van onze kerkelijke
gemeente en sinds kort meedraaiend met de
Streaming van onze kerkdiensten. Daarbij ook nog
vaak als fotograaf aanwezig bij vele activiteiten.
Al met al reden genoeg om dit alles te onderstrepen
met dit mooie gebaar. Jan Ek
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Mooi landschap
Gespot op de Wildbaan bij Leuvenheim deze
prachtige bloesems van de sleedoorn.

