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 Zondag  : 12 november     Zondag  : 8 mei 2022 
                                        Kleur  : Wit   
         Benaming : Jubilate 

 
 

 Kerk St. Maartenskerk, 10:00 uur 
Voorganger Ds. Karin Spelt 

Ouderling/taakdrager Watze Elgersma 

Diaken/taakdrager Conny van Kuilenburg 

Organist Frits Hendrich 

Koster/welkom Jan de Leng/Janny Verwey 

Video registratie Filmteam PGT 

Lezingen Exodus 2: 1-10, 1 Johannes 4: 7-12 

Lector Agnes Veerman 

Kindernevendienst Ria de Boer 

Bloemengroet Met hartelijke groet van onze gemeente naar dhr.  en mw. Van Ewijk 

Bijzonderheden Koffiedrinken na de dienst 

Collecten voor de colleges van: 

Diakenen Kerk in Actie 

Kerkrentmeesters Kindernevendienst 

 
Deze dienst kunt u rechtstreeks meekijken -of later terugkijken- via kerkdienstgemist.nl  
Wilt u meer informatie: kerkdienstgemist@pgtiel.nl  
 
Komende diensten  
Zondag  15 mei:  ds. Detlef Bohlken 
 
Kindernevendienst 
Tijdens de kindernevendienst lezen we samen het verhaal uit Johannes 10: 22 – 28 en daarnaast gaan we het deze 
dag nog over een aantal moeders in de Bijbel hebben. 
Met vriendelijke groet, Ria de Boer 
 
Collectes  
U kunt, behalve in de kerk, uw collectebijdrage ook per bank overmaken  

• T.b.v. de diaconie: NL 92 RABO 0362 9108 04 t.n.v. College van Diakenen, Prot Gemeente Tiel o.v.v. het 
collectedoel, 08-05-2022 Jaarproject Kerk in Actie; Op zoek naar veiligheid. De bevolking van Haïti werd 
14 augustus 2021 getroffen door een zware aardbeving. Er zijn inmiddels meer dan 2.200 
doden en ruim 12.000 gewonden geteld. De verwoesting is enorm; 53.000 huizen vernie-
tigd, 77.00 huizen en 260 scholen beschadigd. Kerk in Actie is noodhulp gestart via het 
internationale kerkelijk netwerk. Via het internationaal kerkelijk netwerk zijn inmiddels 
1.000 hygiëne pakketten en 500 nood/bouwpakketten uitgedeeld. Daarnaast heeft herstel 
van waterbronnen prioriteit. Door gebrek aan schoon water kunnen ziektes uitbreken. Uw 
steun voor Haïti is hard nodig. Met uw donatie ondersteunt u het werk in Haïti en soortge-
lijk werk van Kerk in Actie. 

• T.b.v. de kerkrentmeesters: NL 61 RABO 0373 7300 63 t.n.v. College van Kerkrentmeester, Prot. Ge-
meente Tiel, o.v.v. het collectedoel, 08-05-2022. Kindernevendienst. 
 

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

 
 
AGENDA  

15 mei Grote kindernevendienst   
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OPROEP: wie wil ons helpen met het samenstellen van de zondagsbrief?  

Bent u/jij een beetje handig met Word (de teksten worden aangeleverd) en heb je eens per 6 weken ongeveer an-
derhalf uur tijd over? Dan zouden we het heel erg fijn vinden als je ons team zondagsbriefmakers zou willen komen 
versterken.  
Wil je eerst meer weten of je misschien wel gelijk aanmelden? Neem dan contact op met Ben Baelde: tel. 0344-
846949/06-38750345 of e-mail ben.baelde@gmail.com 
 
Benefiet optreden 9 juni vanaf 20.00 uur. 

9 juni wordt de st. Maarten belangeloos opengesteld voor een gratis concert dat wordt uitgevoerd door zes Tielse 

koren. De opbrengst van dit unieke concert komt ten goede voor de mensen uit Oekraïne, die hun land met veel ver-

driet achter zich hebben moeten laten.  Uw aanwezigheid bij dit concert wordt warm aanbevolen. 

Verdere informatie vindt u in de agenda op onze website. 

 

Woonruimte voor een vluchteling uit de Oekraïne gezocht! 

Olena Zagorodnia is gevlucht uit Kiev en nu op zoek naar een onderkomen in Tiel. Zij heeft werk, maar zit nu op een 

camping te ver weg. 

Is er misschien iemand die een kamer voor deze vrouw met haar kat uit de Oekraïne te huur heeft? 

Olena werkte als vertaalster, ze spreekt goed Engels en nog vier andere talen.  

Zij is een rustig en vriendelijk persoon en haar kat is ook rustig en is gewend altijd binnen te blijven. 

(contact via dbohlken@dds.nl) 
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ORDE VAN DIENST VOOR ZONDAG 8 mei 2022 
· Binnenkomst / orgelspel  
· Welkom en stilte  
· Drempelgebed  
· Lied (staand) lied 283  
· Bemoediging (staand)  
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.  
Lied 791: 1,2,4  
· Kyrië  
· Gloria psalm 100  
Dienst van het woord  
· Gesprek met de kinderen, lied. Kinderen gaan naar nevendienst  
· Groet  
V: De Heer zij met u  
A: en met uw geest  
· Gebed  
· 1e lezing Exodus 2: 1-10  
· Psalm 66: 1,2  
· 2e (evangelie) lezing 1 Johannes 4: 7-12  
· Acclamatie (staand)  
· Verkondiging  
· Muziek  
· Lied 657  
Dienst van het antwoord  
· Afkondiging van collecten en bloemengroet  
· Inzameling gaven  
· Voorbeden, stil gebed, Onze Vader  
· Slotlied (staand) 974: 1,2,3,5  
· Zegen met gezongen amen: (staand)  
· Uitleidend orgelspel  
Kinderen komen terug bij de gaven of voor het slotlied. 
 

De moeder de vrouw  
Ik ging naar Bommel om de brug te zien. Ik zag 
de nieuwe brug. Twee overzijden die elkaar 
vroeger schenen te vermijden worden weer bu-
ren. Een minuut of tien dat ik daar lag, in 't gras, 
mijn thee gedronken, mijn hoofd vol van het 
landschap wijd en zijd - laat mij daar midden uit 
de oneindigheid een stem vernemen dat mijn 
oren klonken.  

Het was een vrouw. Het schip dat zij bevoer 

kwam langzaam stroomaf door de brug gevaren. 
Zij was alleen aan dek, zij stond bij 't roer,  

en wat zij zong hoorde ik dat psalmen waren. O, 
dacht ik, o, dat daar mijn moeder voer. Prijs 
God, zong zij, Zijn hand zal u bewaren.  

Martinus Nijhoff 

==================================== 

De zachte krachten zullen zeker winnen  
De zachte krachten zullen zeker winnen  
in ’t eind – dit hoor ik als een innig fluistren  
in mij: zo ’t zweeg zou alle licht verduistren  
alle warmte zou verstarren van binnen.  
De machten die de liefde nog omkluistren  
zal zij, allengs voortschrijdend overwinnen  
dan kan de grote zaligheid beginnen  
die w’als onze harten aandachtig luistren  
in alle tederheden ruisen horen  
als in kleine schelpen de grote zee.  
Liefde is de zin van ’t leven der planeten  
en mense’en diere’. Er is niets wat kan storen  
’t stijgen tot haar. Dit is het zeekre weten:  
naar volmaakte Liefde stijgt alles mee.  
 
Henriette Roland Holst 
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