
        

 Zondag  : 12 november    Zondag  : 27 februari 2022 
                                       Kleur  : rood 
        Benaming : Estomihi 
 

 

 Kerk St. Maartenskerk, 10:00 uur 

Voorganger Ds. Mieke Bregman en Ds. Detlef Bohlken 

Ouderling Marja Hagenaar 

Diaken/taakdrager Niek de Vries 

Organist Willem van der Til 

Koster/welkom Rende Petersen, Christine Korbeeck, Cornel Kirpenstein 

Lector Miep Brinks 

Lezingen Genesis 2: 4-7; Handelingen: 17: 22-28; Johannes 1: 6-9 

Kindernevendienst Astrid Visser 

Video voor de Kerkomroep PGT Filmteam 

Bloemengroet Daniëlle Potkamp 

Bijzonderheden Afscheid en verbintenis 

Collecten voor de colleges van: 

Diakenen Interkerkelijke Stichting Naaste 

Kerkrentmeesters eredienst 

               
  De diensten kunt u rechtstreeks meekijken - of later terugkijken - via kerkdienstgemist.nl 
  Wilt u meer informatie: kerkdienstgemist@pgtiel.nl 
 

              Afscheid van ds. Mieke Bregman en verbintenis ds. Marije Soethout  - Ullersma 
 Muziek: Willem van der Til: orgel, Klaas van der Weerd: piano en Dieuwertje Verzaal: viool 
 PGT-orkest: Laura Verbeek en Hellen Noorland: klarinet, Annette van Hemert: saxofoon,  
 Agnes Veerman: blokfluit, Maureen Poldervaart en Mara Bosman: viool, o.l.v. Dieuwertje Verzaal 
 Solozang: Lyska van der Elst 
 Zanggroep: Lenie van Baak, Miep Brinks en Lyska van der Elst, Bert Teerink, Willem Bijl en Niek de                 
 Vries. 

 
Kindernevendienst 
Vandaag krijgt onze dominee Mieke bij haar afscheid een zegen mee en na de kindernevendienst                          
krijgt zij ook een zegen die we met z’n allen aan haar zingen.  
Maar wat is nu eigenlijk een zegen, doet het iets met je en mag je zelf ook zomaar iemand zegenen.  
Mooie aanleiding om ons eens samen met de kinderen in dit onderwerp te storten. 
 
Komende dienst 
Zondag 6 maart, St. Maartenskerk,10:00 uur: ds. Lammie Stel 
 
Collectedoelen 

• U maakt uw diaconale collectebijdrage over op rekening:  
NL 92 RABO 0362 9108 04 t.n.v. College van Diakenen, Prot. Gemeente Tiel 
U zet het collectedoel erbij, 27-02-2022, Interkerkelijke Stichting Naaste. 
De vrijwilligers van de Interkerkelijke Stichting Naaste zijn op drie verschillende 
terreinen actie. Te weten de in- en nazorg van gedetineerden, het Ouders, Kin-
deren en Detentieprogramma (OKD) en ondersteuning aan cliënten van Forensi-
sche Zorg De Boog. Bij de begeleiding van (ex-)gedetineerden hanteren de vrijwilligers vier 
sleutels: wonen, werken, relaties en zingeving. In de praktijk is het bieden van een luisterend 
oor de belangrijkste vaardigheid van iedere vrijwilliger om samen met de (ex-)gedetineerde 
actief met genoemde sleutels bezig te gaan. 

• U maakt uw collectebijdrage voor de kerkrentmeesters over op rekening: 
NL 61 RABO 0373 7300 63 t.n.v. College van Kerkrentmeester, Prot. Gemeente Tiel. 
U zet het collectedoel erbij, 27-02-2022, eredienst 

U kunt ook een bedrag overmaken naar beide colleges met de vermelding ‘collectes komende tijd’.  
Deze giften zullen over de doelen worden verdeeld.  
 
Hartelijke groet aan u allen,  
College van Kerkrentmeesters 
College van Diakenen 
 
AGENDA  

Di. 1 maart Kerkelijk bureau geopend 9.00 – 11.00 uur Drumptse Hof 

 

 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
mailto:kerkdienstgemist@pgtiel.nl


De laatste dag van toekomst dromen – u kunt zich nog opgeven 
Zaterdag 5 maart is de laatste dag van toekomst dromen. Het thema is dan::  
Een vierende geloofsgemeenschap.  
U kunt zich nog opgeven, er is nog ruimte voor een paar mensen.  
Om een indruk te krijgen van de dag, kunt u in de SamenKerk van afgelopen week  
het verslagje van Jaap Klokman lezen van de eerste dag van toekomst dromen 
(p. 32-33). Via onderstaand telefoonnummer of e-mailadres kunt u zich opgeven 
voor zaterdag 5 maart. Van harte aanbevolen! Gedetailleerde informatie vindt u hier: https://tiel.protes-
tantsekerk.net/20220205_uitnodiging_dagen_van_toekomst/ 
Namens de werkgroep Gemeenteopbouw, Lyska van der Elst (gemeenteopbouw@pgtiel.nl, 06-
42883219)  
 

We zoeken: helpende hand met een auto 
 
 
 

Verward? Spreek erover, dat is het motto voor de week van de psychiatrie. Samen met Mozaïek or-
ganiseert Ruimte voor AndersZijn gesprekken over dit thema in enkele winkelcentra.  We zoeken ie-
mand (of twee) met auto die ons op die dagen een statafel kan brengen en weghalen. Het gaat om:  
woensdag 23 maart  In Tiel Oost, bij de Kranshof van 13.00 tot 15.00 uur 
Donderdag 24 maart in Tiel Noord, Winkelcentrum Rauwenhof, 13.00 tot 15.00 uur 
Vrijdag 25 maart in Tiel West, winkelcentrum Westlede, 13.00 tot 15.00 uur 
Zaterdag 26 maart in Tiel Passewaay, winkelcentrum, 13.00 tot 15.00 uur. 
 

 
Deze kreet kwam van Inez Koot van deTielse Maatjes:   
Ik heb een probleem, ik heb momenteel 21 aanvragers voor de Tielse maatjes en geen beschikbare 
vrijwilligers. 
Wie kan de Tielse Maatjes voor een stukje uit de problemen halen? Maatje worden? Stuur een mail 
naar: tielsemaatjes@gmail.com. Je helpt er misschien een van de 21 aanvragers mee.  
 
 

        
Vrijdag 11 maart Franciscus Hof, van half tien tot half drie, voor allerlei werkjes en werkzaamheden. 

 

Voor alle drie de bovenstaande berichten: info bij Aad van Dijk, tel. 0648790668. 

 

Paasgroetenactie 2022 

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar paasgroetenkaarten aan 
gevangenen in Nederland en Nederlandse gevangenen in het buitenland. Samen met vrouwelijke ge-
detineerden in Nieuwersluis maakte justitiepredikant Harma Zuidersma het kunstwerk dat afgebeeld 
staat op de paaskaarten. “Het beeldt Gods licht uit dat schijnt op de gebrokenheid van het leven. Dat 
ervaren gedetineerden als geen ander. De draad staat voor de helende kracht van God. Hij maakt al-
les weer nieuw.” 
Ook onze gemeente doet mee aan de Paasgroetenactie. U krijgt een kaart van ons en daar kunt u uw 
paasgroet opschrijven. We zouden het fijn vinden als u de kaart, voor u vertrekt in de daarvoor be-
stemde doos bij de uitgang doet. Wij verzamelen de kaarten en sturen ze naar Kerk in actie en zij zor-
gen er voor dat ze op het goede adres komen. 
Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze een kaart krijgen, zeker als daar ook iets persoonlijks 
op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, u mag ervan overtuigd zijn dat een be-
moedigende groet de gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten 
in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld.  
 

40 dagentijd kalender  

Vandaag krijgt u ook een 40-dagentijd kalender uitgereikt! (1 per adres). Een mooie manier om de 40-
dagentijd bewust te beleven. Deze veertigdagentijdkalender neemt je mee op weg naar Pasen. Voor 
iedere dag is er een Bijbeltekst met een korte overdenking, een vraag om over na te denken of een 
oproep om aan de slag te gaan, afgewisseld met vastentips, gebeden en liederen. Een gezegende tijd 
op weg naar Pasen toegewenst

mailto:gemeenteopbouw@pgtiel.nl
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Mededelingen voor vrijdagavond 19:00 uur naar  zondagsbrief@pgtiel.nl.   

De dienst kunt u op internet (beperkte tijd terug) zien op : www.kerkdienstgemist.nl. Website: http://www.protestantsegemeentetiel.nl. 
Zondagsbrief per e-mail ontvangen??  http://www.protestantsegemeentetiel.nl/zondagsbrief 

Orde van dienst 
Muziek voorafgaand aan de dienst: het PGT-orkest 

De diaconaal taakdrager steekt de tafelkaarsen aan 

 

Welkom 

Stil worden voor God 

Drempelgebed 

 

Gemeente gaat staan 

Morgenlied: lied 212, zanggroep 1, allen 2 en 4 (orgel + viool bij zanggroep) 

 

Bemoediging: 

Onze hulp… 

Gemeente gaat zitten 

 

Psalm van de zondag: Psalm 103: Allen 1 en 9, zanggroep: 4 (orgel) 

 

Gebed om ontferming: Detlef 

Beantwoord met het kyrië 299e (Lyska voorzang)(piano) 

 

Glorialied: lied 305: zanggroep 1, allen 2 en 3 (piano + orkest bij 2 en 3) 

 

Met de kinderen…Marije 

 

Kinderlied: We gaan voor even uit elkaar… (3 coupletten/allen) ( piano + viool) 

De kinderen gaan naar hun eigen ruimte 

 

Groet:  

Vg: De Heer zij met u 

A:  en met uw geest 

 

Gezongen gebed voor de opening van het Woord: lied 333 (allen) (orgel) 

 

Lezingen:  

• OT-lezing: Genesis 2: 4-7 (Miep ) 

Lyska: lied 825: 3 (piano) 

• Handelingen: 17: 22-28 (Mieke) 

Lyska: lied 825: 4 en 5 (piano) 

• Evangelie: Johannes 1: 6-9 (Miep) 

 

Acclamatie 339A  

U komt de lof toe (orgel) 

 

Overweging 

 

Muziek na de overweging: orgel ‘Air’ van J.S. Bach 

 

Lied na de overweging: lied 695: zanggroep 1 en 3, allen 4 en 5  

(voorspel orkest + piano, 1+ 3 piano, 4 en 5 orkest + piano) 

 

Collecte en bloemengroet, toegelicht door de diaconale taakdrager 

 

De kinderen komen terug 

en zingen samen met Dieuwertje op viool en de kindernevendienstleiding: 

De Here zegent jou… 
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De dienst kunt u op internet (beperkte tijd terug) zien op : www.kerkdienstgemist.nl. Website: http://www.protestantsegemeentetiel.nl. 
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Detlef:  

Afscheid van Mieke van de gemeente  

 

Verbinden van Marije aan de gemeente 

 

Vraag aan de gemeente bij de verbintenis van Marije: 

Gemeente , dit is uw ambulant predikant. 

Wilt u haar in uw midden ontvangen? 

 

Gemeente: Ja, van harte 

 

Afgesloten met gez. 95: 3 (mel. ps 56, orgel) 

Hem nu die in ons werkt en ons geleid 

die verder gaat dan al ons bidden reikt 

en meer is dan ons diepste denken peilt 

zij heerlijkheid en glorie. 

in de gemeente die Hij heeft verkoren 

in elk geslacht dat van zijn naam zal horen 

door Jezus Christus, nu gelijk tevoren 

en tot in eeuwigheid. 

 

Gebeden: Detlef, Marije en Mieke 

Stil gebed 

Gezamenlijk Onze Vader 

 

Slotlied: lied 425  

 

Zegen: Mieke 

Beantwoord met gezongen Amen 431c 
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