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 Zondag  : 12 november     Zondag  : 15 mei 2022 
                                        Kleur  : Wit 
         Benaming : Cantate 
 

 
 
 

 Kerk St. Maartenskerk, 10:00 uur 

Voorganger Ds. Detlef Bohlken 

Ouderling Christine Korbeeck 

Diaken/taakdrager Niek de Vries 

Organist Klaas van der Weerd 

Koster/welkom Jaap Klokman en Jannie van der Garde  

Lector Harma de Vries 

Lezingen I Samuel 16: 14-23 / Kolossenzen 3: 12-17 / Lucas 19: 37-40 

Kindernevendienst Jannie Grooten en Danielle Potkamp 

Bloemengroet De bloemen gaan met een hartelijke groet van onze gemeente naar  
mw. Adrie Steenis en Teun en An Houtriet in Wadenoijen 

Bijzonderheden Kindernevendienst in de Ceciliënhof 

Collecten voor de colleges van: 

Diakenen Stichting Betuwse Jeugdkampen 

Kerkrentmeesters Zondagsbrief 

Video voor de Kerkomroep PGT Filmteam 

                
De diensten kunt u rechtstreeks meekijken - of later terugkijken - via kerkdienstgemist.nl 
Wilt u meer informatie: kerkdienstgemist@pgtiel.nl 
 
Komende dienst 
Zondag 22 mei, St. Maartenskerk,10:00 uur: Ds. Elsje Braam 
 
Kindernevendienst 
Wij nodigen jullie van harte uit voor de kindernevendienst op zondag 15 mei om 10:00 uur in de Ceciliënhof. We 
gaan het hebben over Johannes 13 vers 31-35: Jezus praat over de liefde, houd van elkaar. 
Wij hopen dat jullie allemaal weer komen. 
Groetjes Jannie & Danielle 
 
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, 15-05-2022, Stichting Betuwse Jeugdkampen.  
De Stichting Betuwse Jeugdkampen organiseert kampeervakanties voor kinderen. Er 
blijken steeds meer kinderen te zijn, waarvan de ouders de kosten voor een kampeer-
week of een dagje vakantiepret niet kunnen opbrengen. Helpt u mee? 

• 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 collecte-
doel erbij, 15-05-2022, Zondagsbrief. 

U kunt ook een bedrag overmaken naar beide colleges met de vermelding ‘collectes komende tijd’. Deze giften zul-
len over de doelen worden verdeeld.  
Hartelijke groet aan u allen,  
College van Kerkrentmeesters, College van Diakenen. 
 
Liederen in de Pinksterdienst; helpt u mee? 
In SamenKerk komt een uitgebreider stukje hierover, maar hierbij alvast een oproep aan u: wat is voor u een ge-
liefd Pinksterlied?  
Graag geef ik in de dienst met Pinksteren ruimte aan de veelzijdigheid die er is aan muziekbeleving in deze ge-
meente. Dat kan een lied uit het liedboek zijn, of uit de keur aan bundels die er tegenwoordig zijn. Ik kan niet belo-
ven dat alle genoemde liederen ook daadwerkelijk gezongen zullen worden. Dat moet tenslotte ook haalbaar zijn. 
Maar hoe dan ook zal er aandacht voor zijn. Ik ben in ieder geval heel erg benieuwd naar uw reacties. 
U kunt uw lied aan mij doorgeven via mail aan m.soethout@protestantsekerk.nl of natuurlijk als we elkaar toch toe-
vallig zien. Wat fijn dat die mogelijkheden er weer een beetje zijn. Uiteraard zijn er ook voldoende e-mail vaardige 
medegemeenteleden die een handje kunnen helpen, als dat nodig is. 
Hartelijke groet, Marije. 
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Ring Tiel 
In de ring Tiel komen de gemeenten uit de regio bij elkaar. Steeds een gemeente neemt het voortouw en organi-
seert een bijeenkomst. Dit jaar zal de bijeenkomst in Buren plaatsvinden op 2 juni in de Lambertuskerk. Alle ker-
kenraden van voorheen de classis Tiel zijn hiervoor uitgenodigd. Ook gemeenteleden zijn van harte welkom. In de 
ring draait het om ontmoeting en geloofsgesprek tussen de gemeenten in de regio. Vanaf 19.30 uur staat de koffie 
voor u klaar in de Lambertuskerk te Buren. Het trio ‘Wilde Eend’ brengt een muzikaal programma rond Joodse 
feesten. Verschillende feesten in het kerkelijke jaar, zoals Pasen en Pinksteren, staan in nauw verband met de 
Joodse traditie. In de pauze is er gelegenheid om met elkaar uit te wisselen wat het vieren van de feesten in het 
kerkelijke jaar voor ons betekent. Via de scriba van uw gemeente (scriba@pgtiel.nl) kunt u zich opgeven voor deze 
avond. 
 
Nieuwe tijden voor het kerkelijk bureau 
Jarenlang hebben Jan de Leng en ondergetekende, Jaap Klokman, iedere dinsdagmorgen van 9.00u. tot 11.00u. 
het kerkelijk bureau bemand. Jan de Leng heeft na jarenlange kerkelijke arbeid zijn functies neergelegd. Inmiddels 
heeft Egbert van Garderen zich aangemeld om mij te gaan assisteren.  
Omdat er dinsdag ’s morgens weinig tot geen bezoekers kwamen op het bureau, hebben Egbert en ik besloten om 
voortaan 2x per maand zitting te nemen, namelijk op de 1e en de 3e donderdag van de maand. Wel dezelfde tijd: 
van 9.00 u. tot 11.00 u.  
Zodra de Ontmoetingskerk klaar is met de verbouwing, zullen wij beneden gaan zitten in de kerkenraadkamer. Dat 
lijkt ons voor de ouderen onder ons beter i.v.m. de trap naar boven lopen. 
Onze 1e zitting (nog boven) zal dan zijn op donderdag 19 mei. Graag tot dan! 
Jaap Klokman, mede namens Egbert van Garderen. 
 
AGENDA  

Do. 19 mei Kerkelijk bureau geopend 09.00 -11.00 uur Drumptse Hof 

 
 

Orde van dienst, zondag 15 mei 2022 
binnenkomst – orgelspel - welkom – stilte – drempelgebed 
 
Psalm 98: 1 en 2 (Zing een nieuw lied voor God de Here) 
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. 
 
Kyrie: 301k (Kyrie eleison)/ Glorialied: 971: 1 (Zing een nieuw lied) 
Voorganger:  De heer zij met U / Gemeente: En met uw geest. 
 
Zondagsgebed 
 
Lezing uit de schriften: I Samuel 16: 14 - 23 
 
Lied 971: 2 en 3 (God wil aan ons telkens weer tonen) 
 
Epistellezing: Kolossenzen 3: 12 – 17 
 
Lied 657: 1 – 3 (Zolang wij ademhalen) 
 
Evangelielezing: Lucas 19: 37 – 40 / acclamatie 339a (U komt de lof toe) 
 
Zingen: Credo 340b 
 
Verkondiging 
Muziek 
 

Zingen: 654: 1 - 4 (Zing nu de Heer, stem allen in) 

Aankondiging collecte 
 
Gebeden 
 
Zingen: 655 (Zing voor de Heer een nieuw gezang) 
 
Zegen  Gemeente: Amen, Amen, Amen. 
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