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Zondag 08-04-2018
Beloken Pasen
Dhr. C.G. Hoogendoorn uit
Amersfoort
Ds. W.M. de Bruin uit Stolwijk
Jaap van Leeuwen
Piet van Rikxoort
Zr. J. Bazuin
Gea en Teus Lodder
Dianne v.d. Broek, Karin Delfos,
Nicole van Schajik
Groep 1 t/m 3 en 4 t/m 6
Wij gaan voor even uit elkaar
Kerk
Solidariteitskas
Ellen Hagoort
Mw. van Vliet, Kerkweg 28,
Ter bemoediging vanwege
zorgen rondom haar schoonzoon

HARTELIJK WELKOM IN ONS MIDDEN
Tijdens de ochtenddienst worden de liederen ter
ondersteuning op het scherm voor in de kerk
geprojecteerd.
De kinderen uit de crèche (achter de kerk) kunnen
tijdens de inzameling van gaven worden opgehaald om
zo met elkaar de dienst te besluiten.
RONDOM DE DIENSTEN
Beloken Pasen of Barmhartigheidszondag.
De eerste zondag na Pasen wordt 'Beloken Pasen'
genoemd. Het betekent dat de paasweek (het
Paasoctaaf) wordt afgesloten.
Het Paasoctaaf zijn de eerste acht dagen (octaaf) van
de paastijd. Deze lopen van Paaszondag tot de zondag
na Pasen. Deze acht dagen worden allemaal gevierd
als hoogfeesten.
Met 'Beloken Pasen' wordt de vreugde van Pasen
afgesloten: de kerk gaat over tot de orde van de dag.
"Beloken" is het voltooid deelwoord van "beluiken" (het
tegenovergestelde van "ontluiken") en betekent
"afgesloten
Kindernevendienst:
"De mens in Gods schepping."
God wil dat de mensen goed zorgen voor de mooie
aarde die de Schepper heeft gemaakt. Mensen mogen
echt leven, dezelfde goedheid en liefde als God laten

Zondag 15-04-2018
Avonddienst - Zangdienst
Mw. N. Rijneveld-Schep uit Lopik
Ds. J. de Jong uit Baambrugge
Arie Schueller
Piet van Rikxoort
Zr. J. van Diejen
Ria en Nico van Esschoten
Angelique Hoogendijk, Michelle Flinterman,
Britt Bloemheuvel
Groep 1 t/m 5 en basiscatechese
Wij gaan voor even uit elkaar
Diaconie
Kerk
Matthijs Kooi

zien. Adam en Eva doen dat samen: samen nadenken
wat God het liefste wil.
Dan blijft de wereld een paradijs, waar God altijd
dichtbij is.
Groeten aan vervolgde christenen
A.s. donderdag 12 april is er om 20.00 uur in “De Oude
School” gelegenheid om gezamenlijk een groet te
schrijven naar vervolgde christenen in o.a. Kameroen,
Congo en Indonesië. Voorbeeldteksten zijn daar
aanwezig.
Met elkaar aan tafel
Vrijdag 13 april 2018
gaan we “Met elkaar aan tafel” in
de Schouw.
De maaltijd voor alleenstaanden/
alleengaanden begint om 18.00
uur en duurt tot 20.00 uur.
Bijdrage € 5,00 per persoon.
Heeft u zich nog niet opgegeven dan kunt u dat doen
tot woensdag 11 april bij
Heleen van Tol, tel: 0348-502564
Huwelijk
Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de
grootste daarvan is de liefde (1 Kor. 13:13)

Bij en dankbaar willen Robin van Duuren en Edith
Veenstra laten weten dat zij DV 20 april a.s. elkaar het
ja-woord geven.
Om 19.00 uur willen zij elkaar trouw beloven en een
zegen over hun huwelijk vragen in onze kerk.
U wordt hartelijk uitgenodigd om deze dienst bij te
wonen.
Aansluitend aan de kerkdienst kunt u hen feliciteren in
“de Schouw” van 20.30 tot 21.15 uur.
Hun adres wordt: Sangerslaan 34, 8271 CS
IJsselmuiden.
"Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER.
Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je
een hoopvolle toekomst geven." (Jeremia 29:11)
Deze tekst vult je hart met hoop en geloof. We weten
niet altijd wat Gods plannen zijn voor onze toekomst,
maar we kunnen wel vertrouwen dat Hij ons elke dag
kracht wil geven!
Namens ons allen wensen wij jullie een mooie dag.
Uitnodiging voor de kennismaking met Ds. Jeroen
de Jong op DV zondag 15 april 2018
na de zangdienst waarin hij hoopt voor te gaan.
De koffie staat klaar.
De beroepingscommissie en de kerkenraad zijn zo ver.
In de (extra) kerkenraadsvergadering van 8 maart
jongstleden heeft de beroepingscommissie verslag
uitgebracht van haar werkzaamheden en de daarbij
gevolgde procedure. De beroepingscommissie
adviseert unaniem een beroep uit te brengen op
ds. J.de Jong uit Baambrugge. In de vergadering van
21 maart jongstleden heeft de kerkenraad kennis
kunnen maken met ds. De Jong en wil graag het
voorgenomen besluit tot het beroepen van ds. De Jong
voorleggen aan de gemeentevergadering op woensdag
18 april. Op 15 april is er gelegenheid om kennis te
maken met ds. De Jong.
Uitnodiging voor de gemeenteavond op DV
woensdag 18 april, aanvang 20.00 uur in “de
Schouw”. De koffie staat klaar vanaf 19.30 uur.
Als onderdeel van de gemeenteavond zal de
beroepingscommissie verslag doen van de procedure
en legt verantwoording af over de keuze.
Tijdens deze gemeenteavond zullen wij u vragen in te
stemmen met het uitbrengen door de kerkenraad van
een beroep op Ds. de Jong.
De uitnodiging geldt voor alle gemeenteleden
Ter voorbereiding op de gemeenteavond liggen er
enkele stukken achter in het portaal van de kerk om
mee te nemen:
- Financieel verslag
- Jaarverslag 2017
- Notulen vergadering 19-04-2017
Bijbelkring
Deze maand is er weer
gelegenheid voor
Bijbelstudie.
Op donderdag 19 april:
`s morgens van 9.0010.45 uur en“ s avonds
van 20.00 – 22.00 uur.
Iedereen is van harte uitgenodigd, de koffie staat klaar
in de Schouw.
Commissie Vorming & Toerusting

Nieuwe ambtsdragers (stembriefjes zijn al bezorgd)
In september start weer een nieuw kerkelijk seizoen,
dat lijkt misschien nog wat ver weg, maar het is goed
om hiervoor nu al de nodige voorbereidingen te starten.
Als kerkenraad hebben wij al voorzichtig vooruit
proberen te kijken. Wij hopen natuurlijk het seizoen te
kunnen starten met een nieuwe fulltime predikant.
Verder hebben wij al wat nagedacht om het komend
seizoen mogelijk wat veranderingen door te voeren om
het aantal kerkenraadsvergaderingen te verminderen,
dit is mogelijk omdat wij over een moderamenbezetting
beschikken, waarin alle geledingen van de kerkenraad
vertegenwoordigd zijn. Hierdoor komt tijd vrij voor
pastoraal wijkoverleg en toerusting.
Vanwege het naderende afscheid van ambtsdragers
zoeken wij een aantal gemeenteleden die zich voor een
bepaalde periode dienstbaar willen maken voor en aan
onze kerkgemeenschap.
Het gaat om de volgende ambten: 3 wijkouderlingen,
1 ouderling kerkrentmeester, 1 jeugdouderling en 2
diakenen.
Het is voor het kerkelijk welzijn van belang dat
vrijwilligers een bijdrage willen en kunnen leveren om,
voor een bepaalde periode, een stukje van hun vrije tijd
beschikbaar te stellen voor de kerkelijke gemeente.
Het wordt steeds moeilijker om een juiste invulling te
krijgen op de diverse vacatures.
Bij deze doe ik dan ook een dringend beroep op u als
gemeentelid om ook een keer een stukje taak op u te
nemen.
Zonder vrijwilligers kunnen we het gewoon niet
rondbreien en houdt het een keer op.
We kunnen niet altijd maar blijven denken dat een
ander het maar moet doen. Ik hoop dan ook dat er deze
keer veel positieve reacties komen op deze zoektocht
naar nieuwe ambtsdragers.
Mogen we bij dit alles vragen om uw gebed, dat dit alles
mag dienen tot opbouw van de gemeente van Christus.
Uitnodiging uit Oraniënbaum
Onze partnergemeente uit Oraniënbaum nodigt ons
allen uit om in het weekeinde van 25-27 mei naar
Oraniënbaum te komen.
Op de heenreis willen we de mooie oude handelsstad
Quedlinburg bezoeken.
Op zaterdag gaan we o.a. naar de Lutherstad
Wittenberg.
U kunt zich t/m 19 april aanmelden bij
Jetty Bazuin, Pr. Margrietstraat 7, tel. 501346,
e-mail : jetty.bazuin@gmail.com

