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Omdat we vanwege het corona virus tijdelijk geen bijeenkomsten
mogen houden, vervallen tot nader order de reguliere erediensten.
Elke zondag zal er om 10.00 uur een kerkmoment zijn, die u via
kerkomroep en/of kerktelefoon kunt beluisteren. Dit wordt door ds.
Henk van het Maalpad gedaan, of door een ambtsdrager van dienst.
Ds. Corry Biemond en ds. Hans de Bie hebben aangeboden om
mediatie en gebeden aan te leveren, die door de dienstdoende
ambtsdrager voorgelezen zal worden. Op deze wijze hopen we toch
met elkaar gemeente te zijn. U kunt de kerkomroep van onze
gemeente vinden onder https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21391
Elke zondag wordt er door de PKN een uitzending verzorgd, welke u
kunt kijken op NPO2, aanvang 9.20 uur.
Mochten we weer in de gelegenheid zijn om, op veilige wijze,
erediensten te houden, dan zullen wij u hierover informeren.
De kerk blijft voor de kerkgangers dus gesloten en is enkel
toegankelijk voor diegenen die nodig zijn tijdens het kerkmoment.
Nu we geen fysieke erediensten houden, zijn er ook geen
inzamelingen via de geplande collecten. Mocht u toch uw kerk willen
ondersteunen, dan kunt u voor in het kerkblad de rekeningnummers
zien waarop u uw donatie voor kerk, diaconie of zending kunt doen.
Kerkmomenten
Zondag 5 april
10.00 uur dienstdoende ambtsdragers,
Meditatie van ds Corry Biemond
Goede vrijdag 10 april
19.00 uur dienstdoende ambtsdragers
Meditatie van ds. Hans de Bie
Zondag 12 april Pasen

10.00 uur ds. Henk van het Maalpad

Zondag 19 april

10.00 uur ds. Henk van het Maalpad

Zondag 26 april
10.00 uur dienstdoende ambtsdragers,
Meditatie van ds. Hans de Bie
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KERKBLAD
Een vreemd kerkblad deze maand. Waarin veel vaste rubrieken die
te maken hebben met onze kerkgang ontbreken. We hopen u
hiermee te informeren over de a.s. maand. Mochten er zich andere
ontwikkelingen voordoen dan krijgt u daarover via mail of post
bericht. Voor het mei nummer ontvang ik eventueel graag kopij
uiterlijk 25 april. Allen sterkte gewenst in deze vreemde tijd.
Anneke van Strien
VAN DE DOMINEE
KERKMOMENT
Onze samenleving, zeg maar gerust, onze hele wereld, is in enkele
weken totaal anders geworden.
Opeens ervaren wij de kwetsbaarheid van ons bestaan. En wat tot
voorkort vanzelfsprekend was blijkt dat helemaal niet te zijn. We
zeiden natuurlijk al wel tegen elkaar dat we dat wisten, maar nu het
zich onontkoombaar aandient blijkt de impact enorm. En wie kan
overzien hoe lang dit gaat duren en wat de uiteindelijke gevolgen
zullen zijn? Niet alleen medisch gesproken, lichamelijk en geestelijk,
maar ook sociaal en economisch.
Het raakt ook onze kerkdiensten: Wie kan zich herinneren dat er op
zondagmorgen wekenlang geen kerkdiensten konden worden
gehouden? Eerst leek het nog voor een week of twee, drie hooguit.
Maar nu gaan we er vanuit dat we dit jaar Pasen en Pinksteren op
een totaal andere wijze vieren dan we gewoon waren. Zonder
kerkgang. Hopelijk kunnen we in juni weer samenkomen. Maar zeker
is dat, gezien de huidige ontwikkelingen, nog allerminst.
Zoals veel kerkenraden hebben gezocht naar mogelijkheden om als
gemeente toch verbonden te kunnen blijven, heeft de kerkenraad dat
ook hier gedaan. Voor de zondagmorgen is het ‘kerkmoment’
bedacht. Dat bevat een Bijbellezing, een meditatie, gebeden,
afgewisseld met muziek en/of zang. (dit laatste niet ‘live’ maar d.m.v.
opnames) Het kerkmoment wordt verzorgd vanuit onze kerk.
Zo ook zondag 29 maart jl. . de kerk is stil, leeg. De verwarming
staat laag en blijft laag staan. Er komen een paar mensen
binnengedruppeld. Zij zijn nodig zijn om dit kerkmoment te
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realiseren. En hebben genoeg ruimte om tenminste 2 meter bij
elkaar uit de buurt te blijven. De klok luidt om 10.00 uur enkele
minuten. Om het dorp te laten weten dat er ook deze zondag om
10.00 uur ‘iets’ gaat plaatsvinden in de kerk. En we merken: hoewel
het leeg blijft in kerkgebouwen, zal het tegelijk nog nooit zo druk
geweest in de ‘digitale kerk’. Kerkomroep.nl, die de diensten van
vele kerken ‘op het internet zet’ kan de toestroom van luisteraars
niet aan. Velen (niet alleen bij ons) krijgen om 10.00 uur geen
contact met hun kerk, maar gelukkig kan de uitzending wel wat later,
of veel later, worden gevolgd. (Het blijft er zeker enkele maanden op
staan)
Terug naar onze lege kerk. Kosteres Meta zegt, voor het
kerkmoment begint: “Ik zal de kaars toch maar aansteken”.
Bedoeld is de Paaskaars op de tafel voor in de kerk. Het vlammetje
gaat branden. De kerkruimte wordt er geen fractie lichter en warmer
door. Maar bij mij van binnen gebeurt er wel iets.
“Licht dat ons aanstoot in de morgen” dichtte Huub Oosterhuis
daarover. (zie Lied 601)
En na de meditatie klinkt het lied “de steppe zal bloeien”. (Lied 608).
Een Paaslied, dat met een volle kerk uit volle borst gezongen kan
worden. Waarbij de organist ‘vol op het orgel’ kan gaan, eventueel
ondersteund door ‘blazers’. Maar dit keer uitgevoerd door alleen
Trijntje Oosterhuis die het, begeleid door een piano, voor haar vader
Huub zingt, de componist van dit lied. Juist die uitvoering, spreekt
me aan. Omdat het zo past bij het moment in de kerk. Is dit de
laatste stem voordat de kerk helemaal leeg en stil zal worden?
Of zal het zijn de eerste stem die een nieuw begin aankondigt?
Een stem die hoop en verwachting vertolkt. Als stem van Pasen.
Ontsprongen aan die Ene, Laatste, Stem die uitriep: “Het is
volbracht”. Maar ook de Stem van de Eersteling van een nieuwe
schepping, opgestaan uit de doden. Als” een roos, ontloken uit barre
wintergrond”. Zo wordt dit ‘kerkmoment’ ook een ‘geloofsmoment’.
En hopelijk heeft u thuis ook iets mogen ervaren van Verbondenheid
die blijft, ook als je elkaar niet kunt zien.
Een gedachte bij Pasen 2020:
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Kruis
Symbool dat verwijst
naar de dood van Jezus Christus
waarachtig Leven dat bezwijkt,
Licht voor de wereld dat dooft.
einde
Kruis
Symbool dat verwijst
naar geloof,
met hoop en liefde samen:
Leven uit de doden,
Licht dat duister breekt.
nieuw begin
Dat geloof, hoop en liefde,
ook voor ons van betekenis zullen zijn
en zin zullen geven aan leven in deze dagen:
Uit-einde-lijk een nieuw begin.
Hoe anders Pasen dit keer zal worden gevierd: U allen een
gezegend Paasfeest toegewenst!
Overige berichten uit de gemeente
Onder het stukje van scriba Joke Bomas leest u meer over de
kerkmomenten. En ook dat andere activiteiten niet door kunnen
gaan. Ook de doop van Jet en Sien van Splunter met Pasen niet.
Vooralsnog is deze doop verplaatst naar zondag 19 juli.
Rien Backer onderging een operatieve ingreep waarvan hij gelukkig
goed hersteld. Ook Annemieke Stander moest onverwacht voor en
ingreep naar het ziekenhuis. Verdere behandeling zal noodzakelijk
zijn. Matty Quist verbleef kort in het ziekenhuis maar is nu weer
thuis. We denken aan degenen die kwetsbaar zijn en/of
behandeling in het ziekenhuis moeten ondergaan die nu niet kan
plaatsvinden. Dat zij de onzekerheid zullen kunnen verdragen. We
denken ook aan de gezinnen met jonge kinderen die nu niet naar
school kunnen. En hun ouders die oplossingen moeten vinden voor
het feit dat de kinderen nu de hele dag thuis zijn. Ook allen die
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mantelzorger zijn of die in de zorg werken wensen we volharding
en vertrouwen toe.
Maar eigenlijk heeft iedereen te maken met de onzekerheid en
spanningen van deze tijd. Met name ook zij die een bedrijf hebben
en de ene na de andere order zien geannuleerd. Er wordt veel
machteloosheid ervaren. Maar wat wél kan is naar elkaar omzien en
naar elkaar vragen. Predikant, ouderlingen en contactpersonen
proberen daar aandacht aan te geven. Maar aandacht geven is iets
wat ieder van ons op eigen wijze kan doen. Wat ook belangrijk is dat
mensen zelf aangeven als het echt niet gaat. Dat is nooit makkelijk,
je moet een flinke drempel over, zowel figuurlijk als letterlijk nu zeer
velen meer binnenhuis moeten blijven dan anders. Zo kunnen we
proberen te voorkomen dat iemand onbedoeld uit beeld raakt.
En zullen daarbij getuigen zijn van Hem wiens Naam betekent: Ikzal-er-zijn. Dat deze God ons kracht geeft en onze kracht blijft.
Tenslotte:
Houd moed en vertrouwen. U allen een hartelijke groet,
Ds. Henk van Het Maalpad
VANUIT DE KERKENRAAD
Gezien de corona crisis hebben we geen reguliere vergadering
gehouden. Via de computer hebben we met elkaar vergaderd. Deze
vergadering stond geheel in het teken van het corona virus, hoe we
hier als kerk mee omgaan.
Het resultaat is dat we voorlopig dus kerkmomenten hebben kunnen
regelen, zodat we toch gemeente kunnen zijn.
Daarnaast gaat de kerkenraad de hulp van de contactpersonen
inroepen om alle leden te benaderen, voor een praatje, een
luisterend oor, of misschien praktische hulp die we elkaar kunnen
bieden.
We worden continu geïnformeerd door zowel de classis als het
crisisteam van de gemeente Tholen. Aan de hand van hun adviezen
bepaald de kerkenraad haar beleid.
Het niet doorgaan van de kerkelijke activiteiten heeft ook tot gevolg
dat er het nodige geannuleerd moet worden. We noemen hierbij de
60+ paasmiddag, de dienst met Pasen waarin Jet en Sien gedoopt
zouden worden en het koor, dat druk aan het oefenen was voor hun
medewerking aan de Paasdienst.
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De doop van Jet en Sien is in overleg met John en Lisa
doorgeschoven naar Juli.
Tot slot wil de kerkenraad u heel veel sterkte en geduld toe wensen
in deze moeilijke periode en hopen we elkaar spoedig weer te
ontmoeten in de erediensten.
Ontvang een hartelijke groet van de kerkenraad.
Van de ZWO-groep
Wij vragen uw aandacht en voorbede voor het werk van Kerk in Actie
en hun/onze partners in binnen- en buitenland.
Deze keer vragen we uw aandacht voor het volgende:
Gebed voor Vluchtelingen
Achtergrondinformatie.
Bijna een miljoen mensen zitten vast in Noordoost-Syrië door het
gewapend conflict in Idlib, terwijl aan de westkant van Turkije
vluchtelingen wanhopig proberen Europa te bereiken, en duizenden
vastzitten op de Griekse eilanden. Sinds eind februari laat de Turkse
regering vluchtelingen door richting de Griekse grens. Dat leidt daar
tot spanningen. Ook op Griekse eilanden zoals Lesbos is de situatie
gespannen. Wij bidden om Gods nabijheid voor de vluchtelingen, en
om kracht en wijsheid voor kerken, hulporganisaties en overheden.
Gebed.
Wij brengen voor U de nood van de vluchtelingen in de Syrische
provincie Idlib, in Turkije en in Griekenland.
Bijna een miljoen mensen zitten vast door het gewapend conflict in
Idlib, terwijl aan de westkant van Turkije vluchtelingen wanhopig
proberen Europa te bereiken en duizenden vastzitten op de Griekse
eilanden.
Wees hen nabij.
Bij bidden voor de Griekse kerken, de hulporganisaties op Lesbos,
en voor de Griekse bevolking,
die zich in de steek gelaten voelt en overweldigd door de komst van
vluchtelingen.
Geef hen kracht.
Wij bidden u voor de Griekse regering, de Europese leiders en de
Turkse regering.
Geef hen wijsheid.
Amen
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Coronacrisis.
Steeds meer mensen worden getroffen door de gevolgen van het
coronavirus. Het sociale leven valt stil en voor ouderen en
hulpbehoevenden wordt het moeilijker om hulp te ontvangen.
Daarom bundelen kerken en organisaties de krachten. Met het
nieuwe platform #nietalleen verbinden Kerk in Actie,
de Protestantse Kerk, ChristenUnie en EO de talloze lokale
hulpinitiatieven aan elkaar en aan hulpvragers. Bied uw hulp aan óf
vraag hulp op nietalleen.nl.
Wees niet bang, want Ik ben bij je, vrees niet, want Ik ben je God. Ik
zal je sterken, Ik zal je helpen, je steunen met Mijn onoverwinnelijke
rechterhand. (Jesaja 41:10).
Gebed
God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.
Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons
bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.
Door Christus onze Heer.
Amen.
de ZWO-groep
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JARIGEN BOVEN DE ZEVENTIG
06-04-1921. Dhr. A. Nouwen. Langeweg 60.4675 RM A.J.P.
12-04-1939. Mevr. M .Maas-Wagemaker .Sluisweg 4 4675RS A.J.P.
15-04-1948. Dhr. P. Vogelaar. Lageweg 4. 4675RH A.J.P.
30-04-1936. Dhr. C. Dieleman .Plataanstraat 15. 4675RW St.Ph..
Deze jarigen, maar ook alle andere jarigen feliciteren wij van harte
met hun verjaardag. Wij wensen allen, ondanks alles, een fijne dag
en Gods zegen over het nieuwe levensjaar.

GETELDE COLLECTEN OP 4 MAART

Kerk
Biddag
Diaconie
Diaconie (deur)
Zending (deur)
Avondmaal
Kameroen
Onderhoud

Cash
€ 37,76
288,65
24,20
38,90
37,35
44,50
37,95
84,87

Bonnen
€ 40,00
80,50
44,50
25,00
29,50
10,00
38,50
97,00

Totaal
€ 77,76
369,15
68,70
63,90
66,85
54,50
76,45
181,87
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Kijkje bij het kind
Op 22 maart wilde wij de kinderen vertellen
over ‘Kies voor Mij?’.
Dit beeld van de weegschaal (5) gebruiken we
ook wel eens als we moeten kiezen, als we
‘afwegen’ wat we moeten doen. Je legt de
voordelen in het ene schaaltje en de nadelen
aan de andere kant en je kijkt wat meer
weegt, zwaarder is. Zo beslis je wat het beste is.
Helaas hebben we door de omstandigheden ook 29 maart ‘Hoe kijk
je naar Mij?’ niet samen verder kunnen knutselen aan ons huis, het
huis van God.
Het symbool (6) was de doornenkroon. Geen prachtige kroon van
goud versierd met edelstenen, maar verschrikkelijk stekelige takken
in elkaar gevlochten tot een krans.
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Niet eervol voor een koning en zeker niet verdiend. Toch draagt
Jezus die. Op deze zondag kijken we naar Hem als Koning, die alles
voor ons overheeft.
Heb je de volgende afbeelding (7) ook al zien staan?
Hier gaat het over ‘Heb je nog hoop voor Mij?’. Jezus lijkt zijn einde,
net als voor ieder ander mens. En toch…in het sterven en begraven
maakt God alles heel!
Jezus’ woorden over zijn opstanding bieden zijn leerlingen geen
hoop in deze dagen. De farizeeën willen ze niet geloven. Komt er
een vervolg?
Durven wij geloven dat de dood niet sterker is dan God? Hebben wij
nog hoop voor Jezus?
‘Leef je mee met Mij?’ Zie je dat, een opkomende zon, teken van
een nieuwe dag! Het licht heeft het duister overwonnen. Het is
Pasen! God roept zijn Zoon tot leven.
De leiding van de kindernevendienst hebben veel bewondering voor
jullie, hoe jullie het allemaal doen in deze moeilijke periode. We
hebben jullie gemist tijdens de diensten & hopen dat jullie het vol
kunnen houden om evengoed thuis jullie schoolwerk te maken.
Samen met alle grote mensen uit de kerk, en ver daar buiten, bidden
wij tot God. Heb jij dit in deze tijd ook wat vaker gedaan dan anders?
Het is toch fijn om te weten dat Hij met ons mee op reis is en dat wij
tot Hem kunnen praten in ons gebed. Leven met Hem; dat is waar
we bij stil staan tijdens Pasen.
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EN TOCH……
Niemand kan zeggen: en toch,
niemand : het komt wel goed,
alleen op eigen gezag,
dat is domheid, is overmoed.

Maar wie kan zeggen en toch,
vandaag en volgend jaar nog,
wie zeggen: het komt toch goed,
en blij zijn, blij zijn voorgoed?

Die dood was en is herboren,
- Een stem, o een stem in zijn orendie de Levende heeft ontmoet.

Zelfs zijn ademen wordt geloven,
de zin van al wat hij doet:
wij komen alles te boven,
en toch, en toch, het wordt goed.

Inge Lievaart
Uit: Anno Domini
Gedichten en liedteksten voor de christelijke feesten
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BESTELFORMULIER COLLECTEBONNEN
Naam ………………………………………………………………..
Adres ………………………………………………………………..
Telefoon ……………………………………………………………

Uw bestelling:
…………blauwe kaarten: € 0,50 per bon = € 10 per kaart
…………groene kaarten: € 1,00 per bon = € 20 per kaart
…………oranje kaarten: € 2,00 per bon = € 40 per kaart

Datum:

Handtekening:

