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 Zondag  : 12 november    Zondag  : 24 april 2022 
                                       Kleur  : Wit 
        Benaming : Quasimodogeniti 
 

 

 Kerk St. Maartenskerk, 10:00 uur 

Voorganger Ds. Detlef Bohlken 

Ouderling Frank de Haan 

Diaken/taakdrager Petra van ‘t Wout 

Organist Frits Hendrich 

Koster/welkom Jaap Klokman, Gerda den Haak 

Lector Geertje Middel 

Lezingen Jesaja 40: 26 – 31, Kolossenzen 2: 12 – 15, Johannes 20: 19 – 29 

Kindernevendienst Roely van Dijk 

Video voor de Kerkomroep PGT Filmteam 

Bloemengroet Mw. Lavieren – van Aalst 

Collecten voor de colleges van: 

Diakenen Eigen diaconaal werk 

Kerkrentmeesters Verwarming gebouwen 

                
De diensten kunt u rechtstreeks meekijken - of later terugkijken - via kerkdienstgemist.nl 
Wilt u meer informatie: kerkdienstgemist@pgtiel.nl 
 
Komende dienst 
Zondag 1 mei, St. Maartenskerk,10:00 uur: ds. Marije Soethout. 
 
Kindernevendienst 

Tijdens de kindernevendienst praten wij over het verhaal van Jezus, die verschijnt aan zijn leerlingen, 

Johannes 20:19-29. 

 
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, 24-04-2022 Eigen diaconaal werk. 

Omzien naar elkaar, ook binnen je eigen kerkelijke gemeente. Er worden diverse activiteiten 

gehouden voor jong en oud. Met uw bijdrage helpt u ons een diaconale gemeente te zijn. 

• 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, 24-04-2022, Verwarming gebouwen. 
 

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  

Do. 28 apr Kerk en Krant 19:30 uur Reigerstraat 9, Tiel 

Zo. 1 mei Filmmiddag ‘Met beelden op verhaal komen’ 14:00 uur Drumptse Hof, Grote Zaal 
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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. 
 
Kerk en Krant 
Donderdag 28 april komen we weer bij elkaar. Niet in Zinder, want dat is gesloten. De plek van samenkomst is nu 
bij Jan van Loon, Reigerstraat 9 in Tiel. We bespreken een stukje uit de krant van de afgelopen dagen wat u ge-
raakt heeft . 
We beginnen om 19:30 uur en rond 21:00 uur is het afgelopen. 
U bent van harte welkom. 
V en T 
 
Met beelden op verhaal komen 
Wij nodigen u hierbij uit voor de filmmiddag – de laatste voor de zomerstop - in de grote zaal van de Drumptse Hof 
op zondag 1 mei 2022. 
Filmkeuze: The Way 
Genres: Avontuur, Comedy, Drama, Filmhuis.  
 
Tom, een Amerikaanse dokter, reist naar St. Jean Pied de Port in Frankrijk om de 
stoffelijke resten van zijn zoon op te halen. De jongen is tijdens een storm omgeko-
men in de Pyreneeën terwijl hij de Camino de Santiago aan het lopen was. Deze 
route staat ook wel bekend als De Weg van Sint Jacob. Gedreven door overweldi-
gend verdriet en het verlangen om zijn zoon beter te begrijpen besluit Tom om ook 
aan de historische Pelgrimstocht te beginnen en de reis te volbrengen om hem te 
eren. 
 
Programma: 
14:00 uur voorbespreking - koffie / thee 
14:30 uur film bekijken 
Na de film – voor wie wil - nabespreking met koffie / thee 
 
Opgave bij Gerard Swart 
Tel: 0344-620024 
E-mail: g.swart2@upcmail.nl 
 
Dit is een activiteit van de V&T taakgroep ‘Met beelden op verhaal komen’ 
 
 
 
 
 
ORDE VAN DIENST ZONDAG 24 APRIL 2022 
 
Binnenkomst – orgelspel 
Welkom – stilte – drempelgebed 
 
Lied 601 (Licht dat ons aanstoot in de morgen) 
 
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. 
 
Kyriegebed 
 
Glorialied 652 (Zing jubilate voor de Heer) 
 
V: De heer zij met U 
A: En met uw geest. 
 
Zondagsgebed 
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Verhaal kinderen 
Zingen kinderlied 
 
Lezing uit de schriften: Jesaja 40: 26 - 31 
 
Lied 650: 1, 2, 3, 5 &7 (De aarde is vervuld) 
 
Epistellezing: Kolossenzen 2: 12 – 15 
 
Lied 622: 1 – 3 (Nu triomfeert de Zoon van God) 
 
Evangelielezing: Johannes 20: 19 – 29 
 
Acclamatie 339a (U komt de lof toe) 
 
Verkondiging 
Muziek 
 
Lied 633: 1, 4 & 5 (De lichtvorst, de ontluisterde) 
 
Aankondiging collecte 
 
Gebeden 
Voorganger (V:), Allen (A:) 
V: Opgestane God, heeft de dood overwonnen, bidden wij. 
En toch sterven mensen iedere dag. Aan ieder graf opnieuw de vraag: 
Waarom nu? Waarom deze mens? 
 
A: Banden van de dood omknelden mij, 
angsten van het dodenrijk grepen mij aan, 
ik voelde angst en pijn. 
 
V: God van de overwinning, u heeft de dood zijn macht genomen, horen wij. 
En toch sterven mensen in huizen en op straten.  
Op ieder slachtveld opnieuw de schreeuw: Waarom zo velen? Waarom nog steeds? 
 
A: Toen riep ik de naam van de HEER: HEER, red toch mijn leven!’ 
 
V: Gewonde God, U bent aanwezig in het duister, geloven wij. 
U kent de nacht en de dood. Schenkt ons het gevoel dat U er bent. 
Ja, precies nu! Wees met de zieken, de stervenden, gevangenen. Hoor hen! 
 
A: De HEER heb ik lief, Hij hoort mijn stem, mijn smeken, 
Hij luistert naar mij, ik roep Hem aan, mijn leven lang. 
 
V: God, u laat zich aanraken, onmachtig en in pijn. Houd onze ziel. 
Help ons geloven, hopen, liefhebben, verder dan de dood. 
 
A: Kom weer tot rust, mijn ziel, de HEER heeft naar je omgezien. 
Ja, U hebt mijn leven ontrukt aan de dood, 
mijn ogen gedroogd van tranen, mijn voeten voor struikelen behoed. 
 
Stilte 
 
Lied 642: 1, 2, 3 & 8 (Ik zeg het allen, dat Hij leeft) 
 
Zegen 
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