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NB  zondag 3 april 2022 
Vandaag, zondag 3 april  gaat Ds. D. Bos uit Doetinchem voor. 
Muzikale medewerking wordt verleend door organist Adam de Goei. 
 
Er is vandaag Kindernevendienst en Jeugdkerk. 
 
Volgende week zondag 10 april hoopt in de morgendienst Ds. J. Korf uit Den Haag voor te 
gaan en in de avonddienst Ds. G. den Hartogh uit Kapelle ad IJssel. 
 
Collect 3 april  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. 
 
-Toelichting op de eerste collecte 
De opbrengst van de eerste collecte is vandaag voor het huiskamer project van het Leger 
des Heils. 
In Nederland voelt 1 op de 10 mensen zich sterk eenzaam en dit aantal zal helaas verder 
toenemen door de coronacrisis. Weinig inkomen, een slechte gezondheid of echtscheiding 
zorgen ervoor dat volwassenen én kinderen zich eenzaam voelen, met alle gevolgen van 
dien. Het Leger des Heils heeft door heel Nederland buurthuiskamers. Het doel van de 
buurthuiskamer is om mensen uit de directe omgeving uit een sociaal isolement te halen of 
dit isolement te voorkomen. Om ‘de dorstigen drinken te geven’. De buurthuiskamer is 
toegankelijk voor iedereen, het is dé plek waar buurtbewoners elkaar leren kennen en de 
buurt versterkt wordt. Mensen kunnen er terecht voor een maaltijd of spelletje, hulpvragen, 
een gesprek over zingeving of bijvoorbeeld tweedehands kleding. Gezien de nood en 
groeiende vraag wil het Leger des Heils de komende jaren het aantal buurthuiskamers met 
100 plekken uitbreiden. Kijk voor meer informatie op www.legerdesheils.nl/buurtwerk 
 
Bij de dienst  
Zoet water hebben wij voldoende, maar door klimaatveranderingen wordt het wereldwijd 
steeds schaarser. Het is een probleem dat we niet snel onderkennen. Breder gezien, kunnen 
we ons ook afvragen wie er dorsten naar liefde, kennis, aandacht. Zoek deze week eens 
iemand op, maar drink dan in plaats van koffie een glas water. Wat doet dat met uw 
gesprek? En kun je borrelen met elkaar zonder die borrel? Praat erover. Deze week willen 
we werk maken van barmhartigheid door middel van het ontbreken van drank. Vertel elkaar 
wat u hebt gedaan of zet het op de app. Zo delen we niet alleen in bewustwording van wat 
we ons kunnen veroorloven, maar ook in elkaar. 
 
Liturgische schikking  
Tekst voor deze week is Lucas 20: 9- 19/ Johannes 15 
Kernwoorden uit deze tekst: wijngaard - afwijzing - het lijden tegemoet 
Tussen de grassenstructuur en de fijne groene takken zien we de uitbottende druiventak en 
de rode druiven. In Johannes 15 lezen we: 'Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als 
jullie in mij blijven en Ik blijf in jullie brengen jullie veel vrucht voort. Want zonder Mij kunnen 
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jullie niets doen.'  De rank en de druif horen bij elkaar, evenals het werken in de wijngaard 
bijdraagt aan deze verbinding. 
Meditatieve tekst 
Etty Hillesum, een jonge joodse vrouw, was zich in 1942 ten volle bewust van het lot dat haar 
wachtte. In haar dagboek Het verstoorde leven schrijft ze aangrijpend prachtig over 
aanvaarding en het goede blijven zoeken in een steeds vijandigere omgeving. Het blijven 
zien van de ander als mens is één van haar sleutels. Menselijkheid te midden van 
ontmenselijking.‘En al zou er nog maar één fatsoenlijke Duitser bestaan, dan zou die het 
waard zijn in bescherming genomen te worden tegen de hele barbaarse bende en om die 
éne fatsoenlijke Duitser zou men dan niet zijn haat mogen uitgieten over een geheel volk.’ 
 
Bloemen  
De bloemen van deze zondag gaan met onze hartelijke groet naar zr.  Mirjam Stark. 
De bloemen worden weggebracht door Jeannette v Houwelingen. 
 
Snoepgroet 
De snoepgroet gaat deze week met onze hartelijke groetjes naar Lotte Paans. 
 
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. 
 
Geloofskracht  
Soms gaat het nog aarzelend en soms abrupt, maar vaker helemaal niet: handen schudden. 
Sinds corona mag openlijk gezegd zijn dat we ons helemaal niet zo prettig voelen bij zoenen 
en handen. Dat familiaire geknuffel was soms heel ongemakkelijk. En waarom moesten 
vrouwen altijd drie keer gezoend worden en mannen niet? Die kus is van Paulus. Hij vraagt 
ons elkaar te begroeten met een heilige kus. Eentje, en niet zo’n natte. Mannen en vrouwen 
gelijk. Wat wij ervan gemaakt hebben, zou hij liever niet zien. Zoals Judas het deed, zo stel 
ik me voor. Een vluchtige aanraking op de wang van Jezus. Een teken van herkenning, meer 
niet.  
In het begin van corona hadden we het regelmatig over huidhonger, maar zo langzamerhand 
lijkt het een gewoonte geworden om wat terughoudend te zijn. Ik vind dat niet verkeerd. 
Paulus ook niet. Een hand schudden doet me ontzettend goed, maar dat drie keer zoenen 
mag er van mij wel af. Dat doe ik alleen met de mensen die me echt heel dierbaar zijn. 
Die hand voor de vergadering; ik vond dat respectvol. Die wil ik graag weer terug. Nu nog 
niet, vanwege alle risico’s, maar wel zo snel mogelijk. De hand na een kerkdienst? Daar 
geldt hetzelfde voor. Die hand sprak soms boekdelen. Door de druk wist ik wat er loos was, 
met het kneepje het compliment. Als het weer veilig is; graag en direct. Met wederzijds 
welbevinden. Precies zoals Paulus het bedoeld zou hebben. 
Vriendelijke groet, Yvette Pors 
 
Vanuit Evangelisatie: Thema Nieuw Leven. 
Vorig jaar hebben we 6000 bolletjes van fresia’s ingepakt voor de Paasgroet. 
Dit jaar doen we het eenvoudiger. Er moeten 2100 zakjes van zonnebloemzaden gehecht 
worden aan het programma van de Paasdiensten van de gezamenlijke kerken in 
Giessenburg. Wie mee wil helpen aan deze werkzaamheden laat mij dit weten op 
vorm14@gmail.com  
Als u mee wilt helpen om deze zakjes te verspreiden noteer dan vast zaterdag 9 april. Vanuit 
onze kerk willen we om 10.00 uur gezamenlijk de Paasgroet rond brengen in ons dorp. 
Vriendelijke groet, Leo Lanser 
 
Awake 
Vanavond, zondag 3 april,  gaat er weer een nieuw Awake-event plaatsvinden. Daar zal 
gastspreker Reyald Bogerd het gaan hebben over het thema: “Work your butt off for 
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GRACE”. Tijdens de avond neemt de spreker ons mee in het thema, is er ruimte voor 
interactie, gebed en aanbidding. Na afloop is er tijd om elkaar te ontmoeten. Het event vindt 
plaats in de Maranathakerk en start om 20:00, inloop vanaf 19:45. Awake is vóór jongeren 
(doelgroep: 14 t/m 30 jaar). Zien wij jou daar? Tot dan! 
 
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 
 
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) 
 

Collectebonnen 
Maandagavond 4 april kunnen er in de Stigt weer collectebonnen gekocht/afgehaald worden 

tussen 19.00-19.30 uur. 
 
Data ter herinnering 
3 april     Awake  
4 april     Collectebonnen  
7 april     Rondreis door de Bijbel, in Giessen-Oudekerk 
9 april     Verspreiding van de Paasgroet  
4,11,25 april    Het boek Exodus. Leerhuis Sleeuwijk 
11 juni     EO-Jongerendag 
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