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NB  zondag 27 maart 2022 
Vandaag, zondag 27 maart gaat onze eigen predikant Ds. Y. Pors voor. 
Muzikale medewerking wordt verleend door organist Adam de Goei. 
In de avonddienst gaat onze eigen predikant Ds. Y. Pors voor en organist Anja Breedijk. 
M.m.v. stichting Open Doors en koor Reflexxion. 
 
Volgende week zondag 3 april hoopt Ds. D. Bos uit Doetinchem voor te gaan. 
 
Collecte 27 maart  2022  
De opbrengst van de eerste collecte is voor de diaconie. 
De tweede collecte is voor de kerk en de derde collecte vragen wij uw bijdrage voor het 
Onderhoudsfonds. 
 
Vandaag is de 1ste collecte bestemd voor Stichting Open Doors. Stichting Open Doors steunt 
christenen wereldwijd die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt en wil hen versterken, 
toerusten en aanmoedigen tot wereld evangelisatie. Zij brengen Bijbels, christelijke lectuur, 
Bijbelstudiematerialen en andere communicatiemiddelen naar landen die daarvoor gesloten 
zijn. Daarnaast geeft Open Doors training en verleent de organisatie praktische hulp, zoals 
traumazorg en noodhulp. Tenslotte richt Open Doors zich erop om christenen in de vrije 
wereld voor te lichten over christenvervolging, zodat we op die manier met vervolgde 
christenen mee kunnen voelen en kunnen opstaan om hen actief helpen. Kijk voor meer 
informatie op www.opendoors.nl 
 
Bloemen  
De bloemen van deze zondag gaan met onze hartelijke groet en medeleven naar  
zr. Riet Boer. 
De bloemen worden weg gebracht door Anneke en Ben Vonk. 
 
Snoepgroet 
De snoepgroet gaat deze week met onze hartelijke groetjes naar Bram Krijgsman. 
 
Mededelingen vanuit de gemeente 
Er zijn gemeenteleden ziek thuis of met veel zorgen om elkaar. Wij wensen een ieder heel 
veel kracht, sterkte  en gezondheid toe. Laten we met elkaar meeleven en om elkaar heen 
staan bij ziekte en zorg en omringen door onze gebeden. 
 
Veertigdagentijd, bij de dienst van 27 maart 
Over vluchtelingen of vreemdelingen hebben we allemaal een mening, maar weten we ze 
eigenlijk wel te vinden? En durven we wel eens iemand te bezoeken die we niet kennen? Als 
je geen huis hebt, als je geen mensen kent, heb je letterlijk en figuurlijk geen warmte.  De 
afgelopen weken, met de toestroom van vluchtelingen uit Oekraïne zijn we allemaal meer 
bewust geworden wat dit met mensen doet. Probeer daarom bijvoorbeeld de komende week 
de thermostaat maar eens wat lager te zetten en voel maar eens wat dat met u doet. Doe 
een trui aan en ga met je dekentje op de bank zitten. Het geld dat u zo uitspaart, schenkt u 
aan de diaconie.   
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Deze week willen we werk maken van barmhartigheid door middel van het meevoelen met 
die ander. Vertel elkaar wat u hebt gedaan of zet het op de app. Zo delen we niet alleen in 
die ander, maar ook in elkaar. 
 
Liturgische schikking  
Tekst voor deze week is Lucas 5: 11-32 
Kernwoorden uit deze tekst: open huis welkom - thuis - voor iedereen  
Tussen de grassenstructuur zien we de eerste bloesems. Feestelijk en symbool voor een 
nieuw begin.  
Meditatieve tekst 
Welkom thuis, 
hier mag je zijn.  
De Vader viert een feest.  
Welkom thuis,  
voor wie zoek was of op reis, 
te lang is weggeweest. 
Welkom thuis. 
Kom maar binnen.  
Hij sluit je in zijn armen  
Je hoort hier, in zijn aanwezigheid.  
Deel in de vreugde en open nu je handen  
Hij heeft een feest, een feest voor jou bereid.  
 
Geloofskracht 
Bij de diensten 
Aangezien ik zelf dienst heb, wil ik op deze plaats toch ook eens de maandsluitingen in 
Bredero’s Hof noemen. Vanavond (25 maart) komen we bij elkaar rondom een verhaal uit 
Handelingen. Het zijn volwaardige diensten die ook toegankelijk zijn voor mensen uit de 
buurt. We vieren daar samen ons geloof, Hervormd, Gereformeerd en wie ook maar wil. Elke 
laatste vrijdag van de maand, om 19:00 met verschillende voorgangers. 
Zondagochtend lezen we over de verloren zoon en het herbergen van vreemdelingen; een 
heel actueel thema! In de avond is er een themadienst met Open Doors. Ook daar dus een 
heel actueel onderwerp. Omdat bij de voorbereiding nog niet duidelijk was hoe de oorlog in 
Oekraïne zich zou ontwikkelen, heb ik gekozen voor Psalm 121. Waar mag je je hulp van 
verwachten? Medewerking wordt verleend door het koor Reflexxion. Alles natuurlijk van 
harte aanbevolen. 
 
Geloven op donderdag 
Op 31 maart komen we weer bij elkaar om te lezen uit de Bijbel. In dit geval zal dat uit het 
eerste hoofdstuk van Exodus zijn, over twee vrouwen die bereid waren risico’s te nemen 
voor recht en gerechtigheid. We beginnen om 19:30 in De Stigt. 
 
Geloofskracht 
Komende zondag horen we weer van die twee broers die zo ver van elkaar vandaan zijn 
geraakt. Uit elkaar gegroeid. Familie, bloedverwanten, maar vreemden voor elkaar. Soms 
gebeurt dat. In de beste families zijn er vaders, nichten, zussen die je op de één of andere 
manier niet kunt bereiken. 
Tegelijkertijd zijn er buiten de familie vaak mensen die je – als het gaat om de diepste 
waarden van leven – zeer nabij zijn. Mensen met dezelfde dromen en idealen. Met wie je 
hele gesprekken kunt voeren waar je dan geïnspireerd weer uit komt. Noemen we familie 
bloedverwant; deze mensen noemen we geestverwanten. Mensen die dus geestelijk uit 
hetzelfde nest komen als jij.  
Ik vraag me af of je dat door kunt trekken naar het geloof. Of je geestverwanten met een 
hoofdletter G mag schrijven. Geestverwanten, Godverwanten, Godgenoten. Mensen die je 
steunen, juist wanneer alles in het geding is wat je leven een bezield leven maakt. Die nooit 
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vreemden zullen worden omdat je ze telkens weer vindt in die gevoelde verbondenheid. Kerk 
als vindplaats van Geestverwanten; wat zou dat mooi zijn! 
Yvette Pors 
 
Oekraïne vluchtelingen in De Stigt 
In de afgelopen week zijn er diverse contacten geweest over opvang van vluchtelingen. Via 
een stichting hebben we nu een aanvraag gekregen. 
Naar aanleiding hiervan hebben we met een aantal gemeenteleden (projectgroep) 
donderdag een overleg gehad over de ruimten in De Stigt, wat daar nodig is. 
We verwachten in de loop van volgende week meer zicht te hebben op wat er gaat gebeuren 
en, heel concreet, welke ‘spullen’ we nodig denken te hebben. 
Als we dat goed in beeld hebben, komen we er bij u op terug via mail of app. 
De projectgroep bestaat uit: Leo Krijgsman, Johan van Berkel, Leonie Veldhuis, Arda 
Schakel, Arie Meerkerk en Mireille Hengeveld 
 
Speciale avonddienst op 27 maart a.s. in de Maranathakerk in Giessenburg 
Het thema is “vervolgde Christenen”. De bekende stichting “Open Doors” geeft een 
presentatie van hun prachtige werk in landen waar christen worden vervolgd.  
Open Doors steunt christenen die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt. Open Doors 
brengt Bijbels en christelijke lectuur naar landen die daarvoor gesloten zijn. Ze werken 
wereldwijd in zo’n zestig landen.  
Onze predikant, ds. Yvette Pors, gaat voor in deze dienst en Anja Breedijk begeleidt de 
samenzang.  Gospelkoor Reflexxion levert een bijdrage met een mooi repertoire. 
Aanvang 18.30 uur. Er is gelegenheid om onder een kop koffie of fris na te praten over dit 
actuele thema. Iedereen van harte uitgenodigd. 
 
Jeugd van Vroeger 
Dinsdag 5 april heeft de “Jeugd van Vroeger” de traditionele afsluiting van het seizoen, in De 
Lange Wei, met een lunch. Goed, dat we dit weer na zo’n turbulente periode kunnen doen. 
We hopen, DV in oktober met een nieuwe start te beginnen. 
Met vriendelijke groet: Rita, Dini en Dik. 
 
Het boek Exodus. Leerhuis Sleeuwijk 
Op de maandagavonden van 28 maart, 4, 11 en 25 april 2022 zal Esther van Eenennaam 
met de deelnemers van het Leerhuis te Sleeuwijk een aantal hoofdstukken doornemen van 
het boek Exodus, met als onderliggend thema “Gastvrijheid”. Esther is bestuurslid van 
Joodse Judaici, een groep van jonge wetenschappers die zich inzet voor de versterking van 
Joodse studies in Nederland. Haar passie ligt vooral bij rabbijnse literatuur en de 
doorwerking daarvan in het hedendaagse jodendom. Daarnaast heeft zij een bijzondere 
interesse voor het snijvlak van religie en politiek. 
Door haar interactieve benadering gekoppeld aan haar zorgvuldige manier van omgaan met 
de Bijbeltekst zijn de door haar gepresenteerde avonden altijd boeiend. 
Informatie en aanmelding: https://leerhuis.wordpress.com of Wout Schakel (0184-418101) 
 
Data ter herinnering 
 
27 maart    avonddienst m.m.v. Open Doors en koor Reflexxion 
31 maart, 7 april   Rondreis door de Bijbel  
31 maart    Geloven op donderdag 
5 april     afsluiting ‘Jeugd van vroeger’ in de Lange Wei 
24 april    speciale avonddienst 
22 mei     speciale avonddienst 
11 juni     EO-Jongerendag 
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