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 Zondag  : 12 november     Zondag  : 10 april 2022 
                                        Kleur  :  paars   
         Benaming :  palmzondag 

 
 

 Kerk St. Maartenskerk, 10:00 uur 
Voorganger Ds. Detlef Bohlken 

Ouderling Frank de Haan 

Diaken/taakdrager Conny van Kuilenborg 

Organist Petra Hoefs 

Koster/welkom Jaap Klokman   Janny Verwey 

Video registratie Filmteam PGT 

Lezingen Jesaja 50: 4 – 9  Filippenzen 2: 5 – 11   Johannes 12: 12 - 19 

Lector Willem Bijl 

Kindernevendienst Willemien Vonk    Dieuwertje Verzaal 

Bloemengroet dhr Ron Leutcher 

Oppas Geen 

Bijzonderheden  Koffiedrinken na de dienst 
  

Collecten voor de colleges van: 
Diakenen Libanon Kansen voor jongeren in achterstandswijk 

Kerkrentmeesters Ouderenpastoraat 

 
Deze dienst kunt u rechtstreeks meekijken -of later terugkijken- via kerkdienstgemist.nl Wilt u meer informatie kerk-
dienstgemist@pgtiel.nl  
 
Komende diensten  
Stille Week 2022 
Na een digitale onderbreking in de afgelopen twee jaar hopen we dit jaar weer op live vieringen in de Stille Week. 
Om deze ook live uit te kunnen zenden zullen de diensten dit jaar in de Sint Maartenskerk plaatsvinden. 

De toon wordt gezet op Palmpasen met een concert van het Madrigaalkoor. In dit concert klinken Solo-cantates van 

Telemann en Bach-koralen. Dit concert begint om 16:00 uur. 

Op woensdag 13 april vieren wij een vesper in voortzetting de avondgebeden in de 40 dagen. Deze begint om 19:30. 

Op Witte Donderdag staat voetwassing en Heilig Avondmaal centraal. De laatste handelingen van Jezus voor het 
kruis. Deze viering begint ook om 19:30. 

Goede Vrijdag vieren wij om 19:30 in de Sint Maartenskerk. We staan dan stil rond muziek en de lezingen van de 
kruisiging. 

De Paaswake begint om 22:30 uur. Daarin staan de oude lezingen, het licht en de sacramenten centraal. Een gele-
genheidskoor zal aan deze viering meewerken. 

Op Paasmorgen vieren wij de opstanding in de Paasmorgenviering om 10:00 uur. 

Zondag :17 april 2022  ds.Detlef Bohlken  
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

mailto:zondagsbrief@pgtiel.nl
http://www.protestantsegemeentetiel.nl/
http://www.protestantsegemeentetiel.nl/zondagsbrief
https://kerkdienstgemist.nl/
mailto:info@pgtiel.nl
mailto:info@pgtiel.nl


 

Mededelingen voor vrijdagavond 19:00 uur naar mailto:zondagsbrief@pgtiel.nl. 
De dienst kunt u ongeveer 3 maanden op internet (terug) kijken op www.kerkdienstgemist.nl. Website: 

http://www.protestantsegemeentetiel.nl.:kerkdienstgemist.nl 
Zondagsbrief per e-mail ontvangen?? http://www.protestantsegemeentetiel.nl/zondagsbrief 

 

Lieve gemeenteleden,  
Afgelopen woensdagochtend 6 april 2022 is vol vertrouwen op haar Heer en Heiland zachtjes uit het leven wegge-
gleden mijn lieve vrouw, onze lieve en zorgzame moeder en oma  
Marry Helena Elgersma – Feenstra  
De Dankdienst voor het leven van Marry wordt gehouden op dinsdag 12 april om 13.30 uur in de St. Maartenskerk. 
Aansluitend is er gelegenheid tot condoleren in de kerk.  
Watze Elgersma, kinderen en kleinkinderen  

  
 Vanuit de kerkenraad 
Ouderling-scriba. 
Het verheugd de KR, dat Peter Buth bereid gevonden is om het scribaat op te gaan pakken. 
Op zondag 1 mei zal hij door ds. Marije Soethout bevestigd worden in het ambt van ouderling. 
Bezwaren dienen binnen vijf dagen na deze bekendmaking bij de KR te worden ingebracht. 
 
 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 Gerftkamer, waar ook de KND gehouden 
kan worden. 
Als tijdelijke consistorie nemen we dan de Librije in gebruik. 
  
 

Liturgische bloemschikking 
Deze zondag is het Palmpasen, de intocht in Jeruzalem. Daarom de buxustakjes  tussen de dode takken.  

Maar de Stille Week die voor ons ligt staat in het teken van het kruis. 

 

 
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 Libanon, kansen voor jongeren in achter-
standswijk. In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in Beiroet, zijn de pro-
blemen niet te overzien. Geweld, verslaving, criminaliteit, werkloosheid en gebrek 
aan goed onderwijs ontneemt de jongeren die er wonen elk perspectief op een betere 
toekomst. Kerk in Actie steunt het werk van het Manara Youth Center van Youth for 
Christ. Dit centrum geeft jongen psychosociale hulp en helpt hen om hun trauma’s te 
verwerken. Jongeren krijgen er ook huiswerkbegeleiding en kunnen er een vaktraining volgen.  

• T.b.v. de kerkrentmeesters:NL 61 RABO 0373 7300 63 t.n.v. College van Kerkrentmeester, Prot Gemeente 
Tiel, o.v.v. het collectedoel Ouderenpastoraat. 

 

Assistentie gezocht bij de kerkdienst in het Vrijthof op zondag 17 april 

De wekelijkse kerkdiensten in het Vrijthof zijn na een lange Coronapauze weer hervat. Als PGT staan we in 2022 
voor 3 zondagen op het rooster, te weten: 17 april, 17 juli en 2 oktober. 
Bij deze diensten brengen we, samen met de vaste vrijwilligers van het Vrijthof, de bewoners van het Vrijthof naar de 
kerkzaal en na afloop van de dienst, weer terug naar de eigen hof. De bewoners zitten meestal in een rolstoel. 
Voor 17 april zijn nog een paar vrijwilligers nodig. Heeft u zin en tijd om te helpen? Heel fijn! Wilt u zich dan aanmel-
den bij Heleen van den Bergh en/of bij ondergetekende, zodat we weten of we voldoende vrijwilligers hebben?! 
Voor meer informatie (en contact informatie), zie http://www.protestantsegemeentetiel.nl/beddenrijden/. 

Alexander Potkamp 
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Dinsdag 19 april 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 

 
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 fu-
sie van het CvK heeft gefunctioneerd. Betreurd omdat met haar vertrek er toch een flinke dosis ((parate) achter-
grond)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 correspondentie. Het 
voorbereiden van de (maandelijkse) vergaderingen van het CVK – agenda, ingekomen stukken, verzonden brie-
ven/mail, etc. – is onderdeel van de rol, evenals bij toerbeurt notuleren van de vergaderingen, die (bijna) altijd uiter-
lijk 22.00 uur zijn afgelopen. En zo af en toe treed je – evenals de andere CVK-leden – voor diverse activiteiten op 
als manusje/marietje van alles. Bevestiging in het ambt van ouderling kán, hoeft niet: taakdragerschap is ook vol-
doende. We zoeken zeker geen “schaep met vijf pooten”, wel iemand die van wanten weet. Mocht je je aangespro-
ken 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  
 
 
AGENDA  
Di 19 apr Kerkelijk Buro geopend 9 – 11 uur Drumptse Hof 

 
ORDE VAN DIENST 
binnenkomst – orgelspel  
welkom – stilte – drempelgebed  
Psalm 69: 1 (Red mij, o God, het water stijgt en stijgt)  

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.  

Kyrielied: 558: 1 - 3  
Voorganger: De heer zij met U Gemeente: En met uw geest.  
Zondagsgebed  
Lezing uit de profeten: Jesaja 50: 4 - 9  
Zingen 548: 1 & 2 (Het heeft de Heilige behaagd)  
Epistellezing: Filippenzen 2: 5 – 11  
Zingen 440: 1 (Ga, stillen in den lande)  
Evangelielezing: Johannes 12: 12 – 19  
Zingen: 339a (U komt de lof toe)  
verkondiging  
Muziek  
Zingen: 552 (Dit is een dag van zingen)  
Aankondiging collecte  
gebeden  
Optocht kinderen 

 Hosanna, Hosanna! Gezegend die daar komt!  

Hosanna, Hosanna! Gezegend die daar komt!  
Palmpasen, palmpasen, met takken zwaaien wij  

Palmpasen, palmpasen, zing mee en kom er bij!  
  
zegen  
Gemeente: Amen, Amen, Amen.  
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