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 Zondag  : 12 november    Zondag  : 17 april 2022 
                                       Kleur  : Wit 
        Benaming : Pasen 
 

 

 Kerk St. Maartenskerk, 10:00 uur 

Voorganger Ds. Detlef Bohlken 

Ouderling Marja Hagenaar 

Diaken/taakdrager Conny van Kuilenburg 

Organist Pieter Dirkse 

Koster/welkom Peter Schipper / Heleen van den Bergh 

Lector Miep Brinks 

Lezingen I Samüel 2: 1 – 8a / Marcus 16: 1 – 8  

Kindernevendienst Astrid Visser 

Video voor de Kerkomroep PGT Filmteam 

  

Bloemengroet Met een hartelijke groet naar mw. Sientje Heimans 

Collecten voor de colleges van: 

Diakenen Inloophuis Tiel 

Kerkrentmeesters Orgelfonds 

                
De diensten kunt u rechtstreeks meekijken - of later terugkijken - via kerkdienstgemist.nl 
Wilt u meer informatie: kerkdienstgemist@pgtiel.nl 
 
Kindernevendienst 
Bij de kindernevendienst, 
Vandaag gaan we bij de kindernevendienst eens kijken hoeveel we nu eigenlijk over het paasverhaal weten.  
We gaan dit doen door het spelen van een spel en nemen natuurlijk de tijd om alle vragen te bespreken. 
 
Komende dienst 
Zondag 24 april, St. Maartenskerk,10:00 uur: ds. Detlef Bohlken. 
 
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, 17-04-2022 Inloophuis Tiel. 
Het inloophuis organiseert veel activiteiten waaronder twee keer per week een 
goede maaltijd voor weinig geld. Tegenwoordig wordt er ook gegeten van de op-
brengst van de Stadsmoestuin Fransicushof aan de J.D. van Leeuwenstraat. Ook 
dit voorjaar zijn er weer vele bezoekers en vrijwilligers actief in deze prachtige 
tuin. Om dit zinvolle werk mogelijk te maken is uw bijdrage van harte welkom. 

• 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, 17-04-2022, Orgelfonds. 
 

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 

19 april preekvoorbereiding 19.30 – 21.00 uur Kerkelijk bureau Sint Maarten 

19 april moderamen 20.00 – 21.30 uur Drumptse hof 

  1 mei  Filmmiddag ‘met Beelden op Ver-
haal komen’ 

14:00 uur Drumptse hof, grote zaal 

 
Preekvoorbereiding  
Na een lange corona-onderbreking is er op 19 april weer gelegenheid om de teksten van de zondag daarop (24 
april) voor te bespreken. We nemen dan tijd en rust om de teksten te lezen en te bespreken.  
We komen bij elkaar in het kerkelijk bureau van de Sint Maarten van 19:30 tot 21:00 uur.  
Van harte welkom!  ds. Detlef  Bohlken  
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Verbouwing 1e fase St. Maartenskerk. 
Zoals bekend worden de toiletgroep en de keuken vervangen. Omdat de keuken en het oude Kerkelijk Bureau 
leeggehaald moeten zijn voor deze verbouwing, zullen er een aantal zaken tijdelijk aangepast moeten worden. 
De voorraadkast, de koelkast en de koffiezetapparaten zullen tijdelijk een plekje krijgen in de kerkzaal. 
Vanaf zondag 1 mei kunt u alleen nog gebruik maken van het toilet in de Gerfkamer, waar ook de KND gehouden 
kan worden. Als tijdelijke consistorie nemen we dan de Librije in gebruik. 
 
Gezocht: Secretaris m/v voor het College van Kerkrentmeesters.  
De secretaresse van het CvK heeft te kennen gegeven dat zij aan het eind van dit kalenderjaar stopt met haar 
CvK-activiteiten. En dat wordt door de overige CvK-leden begrepen en betreurd. Begrepen omdat Marjan Rietveld 
al vele, vele jaren als secretaresse van aanvankelijk de Commissie van Beheer van de Gereformeerde Kerk en 
sinds de fusie van het CvK heeft gefunctioneerd. Betreurd omdat met haar vertrek er toch een flinke dosis ((pa-
rate)achtergrond)kennis verloren gaat èn omdat het CvK dus op zoek moet en wil naar een nieuwe secretaris 
(m/v). Het betreft een functie die deels extern gericht is, zo daar sprake is van elektronische en/of schriftelijke cor-
respondentie. Het voorbereiden van de (maandelijkse) vergaderingen van het CVK – agenda, ingekomen stukken, 
verzonden brieven/mail, etc. – is onderdeel van de rol, evenals bij toerbeurt notuleren van de vergaderingen, die 
(bijna) altijd uiterlijk 22.00 uur zijn afgelopen. En zo af en toe treed je – evenals de andere CVK-leden – voor di-
verse activiteiten op als manusje/marietje van alles. Bevesting in het ambt van ouderling kán, hoeft niet: taakdra-
gerschap is ook voldoende. We zoeken zeker geen “schaep met vijf pooten”, wel iemand die van wanten weet. 
Mocht je je aangesproken voelen door vorenstaande en wil je meer kunnen betekenen dan het zijn van meelevend 
lid van de Protestantse Gemeente Tiel, schroom dan niet om je te melden bij de voorzitter, Frank de Haan, via 
f.de.haan50@kpnmail.nl of bij Marjan, via m.j.rietveld@hetnet.nl 
 
Pubquiz 2022 
Zoals u al heeft kunnen lezen in het kerkblad, staat na lang wachten de pubquiz 2022 gepland. 
Op vrijdag 17 juni zijn wij er weer klaar voor! Nu hebben we al een paar aanmeldingen met oude teams, maar heel 
leuk, ook met nieuwe zoals “Goliath”. Vraag is nu, durven “Japie en de Kwizards”, de “Gideonsbende” en “De grijze 
massa” het tegen hen op te nemen? Gaan jullie de uitdaging weer aan?  
Wat jullie nu moeten doen is: 

• zet de datum in je agenda 

• zoek mensen om een team van 4 personen mee samen te stellen 

• verzin een teamnaam 

• meld je team aan via pubquiz@pgtiel.nl 

• starten met het leren van al die feitjes 

• en vergeet vooral niet te genieten van de voorpret 
Even een oefen vraag om in de stemming te komen: 

• Welke componist heeft de Mattheus Passion geschreven: 
a. Johan Sebastian Bach 
b. Wolfgang Amadeus Mozart 
c. Ludwig van Beethoven 

Lieve mensen, heel graag tot snel!! 
Margriet Meun en Astrid Visser 
  
ORDE VAN DIENST VOOR ZONDAG 17 APRIL 2022 PASEN 
 
binnenkomst – orgelspel  

welkom – stilte – drempelgebed  

Ps. 118: 1 & 6 (Laat ieder ´s Heren goedheid prijzen)  

V: Onze hulp is in de naam van de Heer  

A: die hemel en aarde gemaakt heeft,  

V: die trouw houdt tot in eeuwigheid  

A: en niet loslaat wat Zijn hand begon.  

Christus is opgestaan - Hij is waarlijk opgestaan  
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Glorialied: 634 (U zij de glorie)  

Voorganger: De heer zij met U - Gemeente: En met uw geest.  

Zondagsgebed  

Verhaal kinderen Zingen kinderlied  

Lezing uit de schriften: I Samüel 2: 1 – 8a  

Lied 630: 1 & 2 (Sta op! – Een morgen ongedacht)  

Epistellezing: I Korintiërs 15: 1 – 11  

Broeders en zusters, ik herinner u aan het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat u hebt aangenomen, dat uw fun-
dament is en uw redding – als u tenminste vasthoudt aan de boodschap zoals ik u die verkondigd heb. Anders bent 
u tevergeefs tot geloof gekomen. Het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, heb ik op mijn beurt ook weer ont-
vangen:  
Christus is voor onze zonden is gestorven, zoals in de Schriften staat, 
Hij is begraven, en op de derde dag opgewekt, zoals in de Schriften staat  
en Hij is verschenen aan Kefas en vervolgens aan de twaalf.  
Daarna is Hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders en zusters tegelijk, van wie er enkelen gestorven zijn, 
maar de meesten nu nog leven. Vervolgens is Hij aan Jakobus verschenen en daarna aan alle apostelen. Pas op 
het laatst verscheen Hij ook aan mij, misgeboorte die ik was. Want ik ben de minste van de apostelen, ik ben de 
naam apostel niet waard omdat ik Gods gemeente heb vervolgd. Maar door zijn genade ben ik nu wat ik ben. En 
zijn genade is bij mij niet zonder uitwerking gebleven. Integendeel, ik heb veel harder gewerkt dan alle an-
dere apostelen, althans, niet ik, maar Gods genade die mij bijstaat. In ieder geval, of zij het nu zijn of ik, wij verkon-
digen allemaal de boodschap die ik u verkondigd heb, en door die boodschap bent u tot geloof gekomen.  

Lied 624: (Christus, onze Heer, verrees)  

Evangelielezing: Marcus 16: 1 – 8  

acclamatie 339a (U komt de lof toe)  

verkondiging - muziek  

Zingen: 623 (O hart, spring op vol vreugde)  

Aankondiging collecte  

Gedachtenis Marry Elgersma  

3 O vrede van Tiberias,  
o heuvels in het rond,  
waar Jezus in het zachte gras  
de mensen liefhad en genas,  
en in hun midden stond.  

4  Leg Heer, uw stille dauw van rust  
op onze duisternis.  
Neem van ons hart de vrees de lust,  
en maak ons innerlijk bewust  
hoe schoon uw vrede is.  

gebeden  

Zingen: 635 (Groen ontluikt de aarde)  

zegen Gemeente: Amen, Amen, Amen. 
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