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Licht van Christus

Weg van Pasen

De Paaskaars in de kerk is de verbeelding van de Opgestane Christus. Hij
is de Gastheer van de gemeenschap, die in Zijn naam bijeen komt. De kaars
vertelt van redding door de dood heen. Daarom worden de doopkaarsen ook
aangestoken aan de Paaskaars, want met de doop vieren we onder andere dat
we geloven dat ook wij de weg van Christus gaan in ons leven; Achter Hem aan
in leven én in sterven.
De weg van Christus is in zekere zin een bescheiden weg; een kleine en
kwetsbare kaarsvlam in het donker van de nacht. Dit jaar zullen we opnieuw in
de Paasnacht vieren dat Christus is opgestaan. We lopen mee met Hem in zijn
voetspoor: Witte Donderdag waar Hij de dienstknecht blijkt te zijn die de
voeten van de anderen wast. Goede Vrijdag, Zijn lijden en sterven raakt ons
allen. En dan volgt die nacht, waar in het vroege morgenlicht de dood niet het
laatste woord blijkt te hebben.
Ook dit jaar vieren wij die nacht met het aansteken van de nieuwe Paaskaars
in het donker. In een indrukwekkende viering klinken verhalen van redding en
opstanding en denken wij aan de doop. In die nacht wordt de omslag gemaakt
van donker naar licht en van dood naar leven. Het is het vieren van een groot
geheim, dat ons tegemoet komt en waar wij slechts met symbolen, vierend en
zingend aan raken.
Dit jaar hebben we in beide kerken weer een nieuwe Paaskaars. Voor het eerst
is er gekozen voor kaarsen met verschillende afbeeldingen. In Deil komt een
kaars met een klassiek Christusmonogram: de Griekse letters X (Chi) en
P (Rho), de eerste letters van Christus. De bloedrode letters staan verweven
elkaar en daarop staan de symbolen van de Alpha en de Omega (‘Ik ben het
begin en het einde’). In Enspijk staat er een kruis als levensboom op de kaars.
Uit een lichtgroen kruis komen donkergroene blaadjes. Onder de boom stroomt
water. Deze afbeelding vertelt van de Boom des Levens in het paradijs, van het
kruis dat leven brengt (het kruis wordt ook wel de Boom des Levens genoemd,
Gez. 184) en van de gelovige, die als een boom is aan stromend water
(Psalm 1).
Dat het licht van de Paaskaars ons wekelijks mag herinneren
aan het Licht dat uitgaat van de Opgestane Heer.

1 april: Palmzondag Deil
10.00 uur Een vrolijke viering met een intocht met Palmpasenstokken door
de kinderen.
19.00 uur Vertoning van de film ‘The Passion’. Het is een registratie van wat
zich vorig jaar in de straten van Gouda afspeelde; spelend en zingend wordt
het leven van Jezus verbeeld. Een spraakmakende film over Jezus met mooie
(bekende) popmuziek. Het is een aanrader voor jong (!) en oud.

Ds Neely Kok
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5 april: Witte Donderdag Enspijk 19.30 uur
We vieren de Maaltijd van de Heer in het koor van de kerk m.m.v. Kleinkoor
‘Deil en Enspijk’. Elk jaar weer een intieme viering, waarin we stilstaan
bij de houding van Jezus; de dienstknecht. En hoe Hij zichzelf weggaf om
gebroken en uitgeschonken te worden; Brood en Beker vertellen dat in
andere taal.
6 april: Goede Vrijdag Deil 19.30 uur
Een viering in het teken van inkeer, gebed en zingen. We staan bij
de kruisweg van Jezus, zijn stil en keren ons tot Hem. Een sobere en
indringende viering.
7 april: Paaswake Enspijk 22.30 uur  
Deze nachtdienst mag je niet missen. Het is - samen met de Kerstnacht - de
meest indrukwekkende nacht in het hele jaar. We verzamelen ons rond een
vuurkorf bij de kerk. De Paaskaars wordt aangestoken met het lied ‘Jezus
U bent het licht in ons leven, we verspreiden het licht en trekken zingend
de kerk in. Wie wil kan in het Oude Schooltje even wachten tot het moment
daar is. De dienst gaat in de kerk verder. Het Kleinkoor ‘Deil en Enspijk’
zingt prachtige liederen die bij deze bijzondere nacht horen. We luisteren in
het donker van de nacht naar verhalen van redding.  We gedenken dat we
gedoopt zijn; daarbij zal Iris v.d. Craats gitaar spelen. Het kan niet anders of
in deze nacht brengt je de persoonlijke beleving van de weg van donker naar
licht, van dood naar leven. Het is een nacht, anders dan alle andere nachten..
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8 april: Pasen Deil
Om 8.45 uur beginnen we met een feestelijk Paasontbijt en om 10.00 uur
begint de Paasviering
m.m.v. Jolanda Kanselaar, Miriam de Jongh en Dianne van Zanten op bugel.
De kinderen ronden het project ‘voor de verandering’ af en ze komen aan het
einde van de dienst terug in de kerk.
Vooraankondigingen
Hemelvaartsdag Deil.
Die morgen beginnen we met een stiltewandeling – dauwtrappen maar dan
in stilte! Om 8.00 uur verzamelen wij bij de kerk
van Deil. Van daaruit wandelen we dan een uurtje. Iedereen die meewil is
welkom om mee te wandelen. En bij terugkeer is er een kopje koffie en om
10.00 uur een kort morgengebed.
Zondag 20 mei Enspijk.
Dit is de zondag na Hemelvaartsdag. De morgendienst vervalt op die zondag.
We hebben dan een avonddienst om 19.00 uur waarin we een bijzondere
viering hebben, die voorbereid is door POZM. Vorig jaar is het goed
bevallen om op die zondag voor een avonddienst te kiezen. Iedereen
eventueel een lang weekend weg na Hemelvaartsdag en toch ’s avonds naar
de kerkdienst!
Feest van de Geest.
Zondag 27 mei Pinksteren in Enspijk. Het zal een enthousiaste (enthousiast
betekent: in God zijn) viering zijn. We kunnen hopelijk nieuwe
ambtsdragers bevestigen; dat zou een mooie invulling zijn van de feestelijke
Pinksterviering. En Nelly de Heus neemt na jaren van trouwe inzet afscheid
van het ambt. We vieren de Maaltijd van de Heer. Om het vuur van de Geest
op deze zondag te benadrukken zou het mooi zijn als wie dat heeft iets roods
(of roze) aantrekt;
het idee is dat de kerk door onze aanwezigheid in vuur en vlam komt te
staan. Wie het een mooi idee vindt doet mee; maar ieder is natuurlijk vrij om
mee te doen.
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Zuid Afrika.
Mijn bezoek aan Zuid Afrika krijgt steeds meer vorm. Inmiddels weet
ik bij wie ik tien dagen te gast zal zijn: een jonge blanke vrouwelijke
predikant in een buitenwijk van Kaapstad. Zij heeft jeugd en gezinnen
als opdracht in de gemeente. De website van de gemeente waar zij
voorganger is is voorzien van veel mooie foto’s van onder andere deze
gezinnen (www.brackenfellgemeente.co.za/).
Ik verwacht – gezien mijn eerdere ervaringen in Afrika – een gemeente
te treffen, waar het kerkelijk leven nog volop overeind staat.
Ontkerkelijking is niet  aan de orde in Zuid Afrika. Het is onder andere
de bedoeling dat zij en ik het gesprek aangaan over de verschillen in
geloofsbeleving en in hoe we omgaan met wat we aan vreugden en
problemen tegenkomen in ons werk. Ook ben ik benieuwd of de
‘kwestie van de vrouw in het ambt’ nog speelt in Zuid Afrika.
Ik verwacht dat er van een ontmoeting met elkaar in een land, dat zo
heel anders is als het onze, zeker te leren valt van elkaar. Werkelijk
in gesprek gaan met de ander (dialoog) verandert je. Vanuit je eigen
gezichtspunt eerlijk antwoorden op de vragen van de ander en zijn of
haar antwoord op jouw vragen en opvattingen serieus nemen maakt dat
je verandert. ‘
Ik antwoord, al moet ik veranderen’ is dan ook het motto van
deze reis. Ik zal jullie op de hoogte houden.
Intussen is er een fotoboek in de maak van onze gemeente (dank aan
Gert van Weelden en Truus de Ruiter!). Dat zal ik meenemen om wat te
kunnen laten zien over de gemeente hier.
Neely Kok
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an de kerkrentmeester
We hebben veel positieve reacties mogen ontvangen. We zullen over de
verdere ontwikkelingen blijven berichten.

Kerkbalans 2012
De afgelopen maanden zijn de vrijwilligers voor de actie kerkbalans weer
bij u aan de deur geweest. We hebben de toezeggingen voor dit jaar bij elkaar
opgeteld en de teller staat nu op ruim 55.000 euro. Dit is ongeveer hetzelfde
bedrag als vorig jaar. We zijn hier dankbaar voor. Tegelijkertijd hebben we
moeten constateren dat helaas weinig leden gevolg hebben gegeven aan
onze oproep in de brief die was bijgevoegd bij de brochure over de actie
kerkbalans. Dat betekent onder meer dat we nog een aanzienlijk tekort op
onze begroting voor 2012 hebben. We zullen u hier later dit jaar nader over
informeren.
De kosterswoning en Oude school Enspijk
Het project voor het verbouwen van de kosterswoning en het oude schooltje
in Enspijk is nog steeds in volle gang, hoewel we ons kunnen voorstellen dat
u het gevoel hebt dat het allemaal wel erg lang duurt.
In het voorjaar van 2011 is er een architectenprijsvraag uitgeschreven. Deze
wedstrijd was er op gericht het beste plan te verkrijgen naar aanleiding van
de vraag van de kerkenraad een plan te ontwikkelen dat enerzijds voorziet
in een nieuwe nutsruimte zoals thans de oude school biedt, en anderzijds in
het gebouw een aantal goed verhuurbare woningen te realiseren waarmee
de onderhouds- en exploitatiekosten verbonden aan de nutsfunctie kunnen
worden gedekt.
Architect Henk van de Wielen uit Culemborg heeft met zijn ontwerp de
wedstrijd gewonnen. De heer Van de Wielen is een zeer bekende architect
op het gebied van restauratie van monumenten. De oude school en de
kosterswoning hebben de status van gemeentemonument. Het plan is de
afgelopen maanden in de speciaal aangestelde projectgroep onder leiding
van Leo Vonk samen met de architect verder uitgewerkt. Hierbij is ook
regelmatig contact geweest met de gemeente Geldermalsen, inclusief de
nieuwe burgermeester aan wie de plannen in Enspijk zijn gepresenteerd
tijdens haar introductieronde.
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De pastorie van Deil
Net voor de jaarwisseling is de pastorie van Deil verkocht aan de familie
Roldanus. De bouwkavel naast de pastorie zal, als alles volgens planning
verloopt, binnenkort worden afgenomen door de familie Holland.
Opknapbeurt Kerkesteijn
Er is besloten om, na 15 jaar, Kerkesteijn weer een onderhoudsbeurt te
geven. Inmiddels hebben de schilders hun klus opgeleverd en wordt er nog
gewerkt aan de gordijnen en de vloerbedekking.
In de grote zaal van Kerkesteijn zullen collage’s van de prachtige foto’s van
Gert van Weelden, geprint op canvas, worden opgehangen. Op deze foto’s
zijn veel hoogtepunten en feestelijke gebeurtenissen uit ons kerkelijke leven
in Enspijk en Deil te zien.
Vaste beameropstelling in Deil
Zoals u mogelijk al hebt gezien, is er in Deil een beamer geïnstalleerd.
Om bij het tonen van filmpjes ook een goed geluid te kunnen laten horen,
heeft Joost van der Meijden nu ook de versterker en de geluidsboxen laten
aanpassen. We hopen hier nog veel van te kunnen genieten.
Het College van Kerkrentmeesters:
Janco Berendse, penningmeester
Greetje van de Water, secretaris
Nelly de Heus
Andries van der Netten van Stigt, vice voorzitter
Peter van der Veer, voorzitter
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De kerkruimte
Plaats van samenkomst en ontmoeting

Hoewel bijna alles (op de kansel na) een bepaalde bewegelijkheid heeft
en niet in elke viering werkelijk gebruikt wordt blijft elk van de
onderdelen onmisbaar in het totaal van elke viering.

De architectuur van de kerk(ruimte)
‘Vieren’ kun je overal, zegt men, zelfs in een schuur, gymzaal of
vergaderruimte.
Toch leert de geschiedenis dat waar mensen samenkomen voor de
ontmoeting met God in een eredienst (viering) er meer wensen zijn. Dat
‘meer’ heeft kerken doen ontstaan, ruimten voor de samenkomst van de
gemeente. Daarin worden functionaliteit en emotie gecombineerd.
Iedereen die in een kerk komt ervaart dat kleurgebruik, de maten van de
ruimte (open of gesloten, vormen zoals het koor in de kerk), vlakverdeling
op de muren, lichtinval door de ramen en gebruik van lampen een bepaalde
sfeer oproept, die gewaardeerd of minder gewaardeerd wordt.
Als het goed gaat verbindt en versterkt het kerkgebouw door haar vorm
en inrichting de ontmoeting met elkaar en met God.
Liturgisch centrum
Het ‘liturgisch centrum’ noem je dat deel van de kerk waar lezenaar,
Tafel, doopvont, kansel, en Paaskaars staan. Het spreekt voor zich dat al
deze genoemde voorwerpen bij elkaar horen, zich tot elkaar verhouden en
zichtbaar zouden moeten zijn voor alle kerkgangers. Daar ‘gebeurt’ het
verhaal van God en mensen in de viering. Het liturgisch centrum versterkt
als het goed is het ‘heilige spel’ tussen alle deelnemers aan de viering.
Elk van de voorwerpen heeft een eigen rol in het geheel van de liturgie:
Lezenaar
Tafel			
Doopvont
Kansel
Paaskaars

10

plek (de lezing) van de Heilige Schrift
plek van de Maaltijd van de Heer en de gebeden
plek die wijst naar de doop
plek voor de uitleg van de Schrift
verbeeldt de Opgestane Heer in ons midden
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De Tafel
De Liturgische Tafel (ook wel Avondmaalstafel) vertelt van de Heer, die in
de tekenen van Brood en Beker in ons midden wil zijn. De Tafel vraagt om:
- voldoende ruimte eromheen
- een vaste centrale plek
- in de verwijzing naar de Maaltijd van de Heer kan het Avondmaalstel
een plek erop vinden
- in de verwijzing naar het offer kunnen de collectezakken erop gelegd
worden
- één of twee Tafelkaarsen kunnen erop staan
De Tafel is een aandachts- en concentratiepunt, daarom is het volgende van
belang:
- hou de Tafel zo leeg en sober mogelijk (teveel op Tafel leidt de
aandacht af!)
- kleed in de kleur van het kerkelijk jaar (5 cm boven de grond aan de
voorkant)
- bloemen horen eigenlijk niet op de Tafel, maar ernaast op een
bloementafel of ervoor op de grond
- in geen geval is de Tafel bedoeld om van alles op te zetten / neer te
leggen.
Wat gebeurt waar
Gedoopt wordt bij het doopvont, dat mag duidelijk zijn.
Het Tafelgebed van de Maaltijd wordt achter de Tafel gebeden. Ook het
dankgebed en de voorbeden en de zegen worden achter de Tafel gedaan.

11

De lezenaar wordt gebruikt voor de mededelingen (kan ook achter een
losstaande microfoon gedaan worden), groet en bemoediging, kyriegebed, gebed
om de Heilige Geest en de lezing uit de Schrift.
De kansel is bedoeld voor de verkondiging.

E

en weg te gaan

Kaarsen
De Paaskaars

Uitnodiging

Verwijzend naar de opgestane Heer, naar de woorden ‘Ik ben het licht der
wereld’, teken dat Christus onze gastheer is. De Paaskaars hoort op een
hoge standaard, hoger dan alle andere kaarsen in de kerk. En alle kaarsen
worden vanuit deze kaars van licht voorzien.
Paaskaars en doopvont horen bij elkaar – denk aan de verbondenheid van de
doopkaars die aan de Paaskaars wordt aangestoken ‘ontvang het Licht van
Christus’. Als dat mogelijk is, is het mooi als doopvont en Paaskaars bij elkaar
of in één lijn geplaatst worden om die verbinding duidelijk te maken.
De Tafelkaarsen
De Tafelkaarsen verwijzen naar Openbaring 21: 23 De stad (van God) heeft het
licht van de zon en de maan niet nodig: over haar schijnt Gods luister, en het
lam is haar licht. De kerkruimte is het beeld van ‘de stad van God’ waar we
vierend vooruitlopen op wat nog niet is. Met het aansteken van de Tafelkaarsen
vangt de viering aan.
************************
Kleur en kleed.
In Kerkesteijn hangen verschillende quiltdoeken, die
door gemeenteleden met grote inzet en precisie zijn gemaakt.
Mw Rieteke Hogendoorn maakt quilts met Bijbelse voorstellingen.
In het kader van ons kijken naar kleuren en kleden voor in de kerk kwamen wij
bij haar en haar website terecht: www.bijbelquilts.nl.  We hebben Mw. Rieteke
Hoogendoorn gevraagd om bij ons een bezinningsavond te verzorgen. Zij vertelt
dan overhaar Bijbelquilts, de voorstellingen die erop te zien zijn, natuurlijk met
beeldmateriaal, maar ook met gedichten. Zet de datum alvast in je agenda!

Datum: dinsdag 22 mei
Plaats: waarschijnlijk het Oude Schooltje
12
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Viering in de Stille Week
Een weg te gaan

Met koorzang van
christelijk gemengd koor
Jubilate Deo uit Deil
Stilstaan bij het lijden en sterven van Jezus in de week
voor het feest van Pasen door middel van teksten, samenzang,
koorzang, stiltemomenten en gedichten.
Wanneer?
Waar?
Hoe laat?

Maandag 2 april 2012
Recreatiezaal in Ravestein
19.30 uur

Iedereen is van harte welkom!

Jan van Stuijvenberg, pastoraal medewerker
Pietie Kuper, geestelijk verzorger
13
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oor de kinderen

Van de KinderKerkClub

Paasbroodjes bakken

Palmpasen
Op zondag 1 april gaan we met de kinderen tijdens de KinderKerkClub
Palmpasenstokken versieren. Aan het einde van de dienst laten we u het
resultaat zien!
Versje voor Pasen

Het is een teken van de hoop,
een teken van nieuw leven,
Zoals u dat steeds weer
aan iedereen wilt geven.

•

Jezus, wij vieren feest vandaag,
omdat het leven overwint.
Daar mag ik steeds aan denken
als ik een paasei vind.

Paasboekje 2012

Er zijn veel versies uit diverse landen en streken bekend. Meestal gaat
het om een feestelijk brood dat extra gevuld is met krenten, rozijnen,
oranjesnippers, amandelspijs etc.
De vorm heeft soms een speciale betekenis:
•
Vlechtvorm: twee of drie strengen die tot vlecht worden
gebonden.
•
Twee strengen: hemel en aarde, leven en dood verbonden.
•
Drie strengen: verwijzing naar de drie-eenheid Vader, Zoon en
Geest.
In de joodse traditie verwijzen de drie strengen van het speciale
sabbath-brood (challe) naar waarheid, vrede en gerechtigheid

Jezus, wij vieren feest vandaag,
want u overwon de dood.
Mama verstopt een ei voor mij
mooi groen, geel of rood.

14

Nodig: een pak broodmix, volg de aanwijzingen op de verpakking

Rond: geen begin, geen einde, de eeuwigheid, continuïteit van
de liefde.

Je kunt met deze voorbeelden naar hartelust variëren. Als je wilt kun je
voor het bakken ook gekookte eieren in het deeg duwen.

IOK183

15

Z

WO Nieuws

Voor de verandering…
40dagentijdcampagne 2012

Z

WO Nieuws

H

art puzzel

In de 40dagentijd doen we dingen vaak net even anders. Door bezinning
en door te vasten, richten we ons op God en onze naaste. We leven toe
naar Pasen, het feest dat echte verandering mogelijk maakt. Dichtbij en
ver weg bidden mensen om verandering in hun persoonlijke leven of
in de situatie in hun land. Wij kunnen elkaar hierbij tot steun zijn.
Geloof ook in verandering!
Jezus vertelt een verhaal:
“Het Koninkrijk van de hemel lijkt op een zaadje van de mosterdplant
dat iemand meenam en in zijn akker zaaide. Het is weliswaar het
kleinste van alle zaden, maar groeit uit tot de grootste onder de planten.
Het wordt een struik en de vogels komen nestelen in de takken”
Matteüs 13:31-32
Over verandering gesproken. Een klein zaadje wordt een
ontzagwekkende boom. Iets kan heel klein beginnen en toch groot
worden.
Niets is te klein in de ogen van God.
Liefde wordt zichtbaar in kleine dingen en is tegelijk groots!
Welk klein gebaar van liefde kun jij vandaag geven aan iemand
op je pad ??
Wij geloven dat verandering mogelijk is !!
U spaart toch ook mee voor de projecten van Kerkinactie??
Namens de zwo commissie,
Ike van Zadelhoff

		

****************************************

Kloosterbezoek.
Van vrijdag 16 tot en met zondag 18 maart waren we met 16 vrouwen
in de Priorij Emmaus in Maarssen.
We hebben het goed gehad met elkaar.
In het volgende nummer van In en Om kunt u het verslag  van dit
kloosterbezoek  lezen.
Ike
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alawi

Update Malawi. Marcel en Mariska schrijven: ‘

Wachten op de vonk

Dankzij jullie acties zullen er later dit jaar – in het droge seizoen
– dakmaterialen gekocht gaan worden voor Mtumbira School voor een
nieuw schoolblok van twee klaslokalen. Dit is een school met de klassen
1 tot en met 4 met erg enthousiaste leerkrachten en oudercommissies. Met
deze nieuwe klaslokalen kan de school uitbreiden naar in ieder geval klas
5 en misschien zelfs klas 6. (Nu is er 1 klas die in de kerk les krijgt. Met
een nieuw blok erbij zou deze klas naar de school kunnen komen OF de
school kan twee nieuwe klassen beginnen). Dit betekent dat kinderen in
hun eigen omgeving naar school zullen kunnen, zodat ze niet meer vele
kilometers hoeven te lopen of thuis blijven. Hier is echt behoefte aan.
Top!

Wat kunnen wij anders dan sprokkelen,
brandhout vergaren,
terwijl we wachten op de vonk?
Wat zouden wij anders dan stug doorgaan
met de ongelijke strijd
voor gerechtigheid, voor vrede
en voor heelheid van de schepping,
terwijl wij wachten op de begeestering
van voldoende mensen
die de ongelijkheid van de strijd te boven komen?
Wanneer komt de vonk?
Dat hebben wij maar af te wachten.
Intussen moeten we er wel voor zorgen
dat het sprokkelhout niet verspreid blijft liggen.
We moeten het zorgvuldig opstapelen en droog houden.
We moeten verbindingen leggen met wat anderen proberen,
Ons inmengen en solidair zijn.
En als we een kleine vonk bespeuren,
iets van begeestering zien gloeien,
dan niet wild ….maar voorzichtig blazen,
zodat het vuur wordt aangewakkerd
en voor een lange tijd blijft branden!!

Verder is Marcel druk bezig geweest met het ontwikkelen van een nieuw
type briketten stove (is te zien op facebook). Mede dankzij jullie kunnen
deze nu voor flink gereduceerd tarief verkocht gaan worden, zodat ze
voor iedereen binnen bereik komen. Daarnaast zit er een project aan te
komen, waarbij ik met moeders van twee scholen ga werken aan het
haken & breien van allerlei creatieve dingen van stroken plastic,
geknipt uit plastic boodschappentasjes en ander rondslingerend plastic.
Deze creatieve dingen willen we dan gaan verkopen, waarna de
opbrengst gaat naar schoolontwikkelingsprojecten, zoals schoolbanken en
bouwmaterialen.
Een stukje Local Income Generating Activity.’
Wie Marcel en Mariska wil volgen via internet kan kijken op de website
www.mwanawaleza.org

Ed de la Torre
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P

G

ozm

ebed Jongeren

Wij van POZM vragen uw aandacht voor het volgende.
Dit jaar zijn wij bezig om geld in te zamelen voor Plan Girls First.
Wij hebben hier al verschillende acties voor gedaan zoals bijvoorbeeld
onze eetavond ‘Passie voor Nasi’.
Nu hebben we weer een nieuwe actie bedacht. Dit keer is het de grote
appeltaart actie!
Achter in de kerk liggen bestellijsten waarop u uw naam kunt schrijven
om zo één of meerdere appeltaarten te bestellen. Ook kunt u natuurlijk
bij één van de POZM’ers aankloppen en uw bestelling doen.
De aflevering bij u thuis vindt plaats op vrijdag 20 april
of op vrijdag 27 april.
De grote, traditionele appeltaarten kosten €12,- per stuk (exclusief fooi).
De opbrengst gaat uiteraard naar Plan Girls First.

God,
ze zeggen dat uw naam de naam is
van de allerhoogste,
de man die de touwtjes in handen houdt.
Ze zeggen dat u altijd naast de mensen staat,
dat u de persoon bent die je draagt
Ik weet het niet!
Ik vind u zo onbegrijpelijk
Wat moet ik met u ?
Kunt u wel iets met mij?
Want dat wil ik u nog zeggen:
ik wil best iets doen,
maar in allerlei dingen geloven
die ik niet begrijp,
daar voel ik niet zo veel voor.
Ze zeggen dat u naast de armste mensen staat.
Weten die mensen dat ook wel?
Of rekent u erop dat ik iets doe?

Wij hopen u allen minstens één appeltaart te verkopen, maar meer mag
natuurlijk ook!

Anne, 14 jaar.
Uit: bidden door jongeren
uit de hele wereld
(uitgeverij Kok/Lannoo)

POZM

Gelezen bij een vergadering
over plannen voor de jongeren
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S

oos 60+ Deil

Hier een berichtje van het ouderenfront van Deil.
Het gaat weer voorspoedig met de Soos. Dachten we twee jaar geleden,
met nog maar zo’n 10 à 12 bezoekers, over het opheffen van de Soos,
op dit moment mogen we ons weer verheugen met zo’n 26 leden. Je ziet
maar, nooit te snel opgeven.
Resultaat van dit doorzettingsvermogen was het 45-jarig jubileum
in 2011 van onze Soos en dat hebben we feestelijk gevierd met een
dineetje.
Een van de leden, nl. Hennie Ruiter-Bouman was zelfs 45 jaar lid.  
Al die jaren mede leidster geweest van de Soos. Ook Joke Bron is nog
van de beginperiode,  plusminus 40 jaar lid en tot voor enkele jaren
actief in de begeleiding.
Het middagprogramma is inmiddels enigszins gewijzigd en meer een
gezelligheidssoos.
We drinken koffie of thee, doen spelletjes, klaverjassen, bingo een
kwis of samen zingen.
Verder geven we aan de leden door wat er voor aktiviteiten gepland staan
voor ouderen binnen de gemeente Geldermalsen.

erhuisd

De hiernavolgende mutaties komen van het centrale
ledenregistratiesysteem, die de gegevens weer krijgt van de aangesloten
kerkelijke gemeenten en de burgerlijke gemeente. Het blijkt in de praktijk
dat er wel eens fouten en/of hiaten in deze gegevens zitten. In dat geval
horen wij dat graag, zodat we de fouten kunnen corrigeren.
Jolanda van Zanten–Boskaljon 652481

Ingekomen:
Dhr. J.S .van Mourik Schoresteijnstraat 25 vanuit Groningen
Verhuisd:
Mevr. S. van Mourik Schoresteijnstraat 25 naar Beesd

De bijeenkomsten zijn eens per 14 dagen, om 14.00 uur starten we met
gym en om 14.30 uur begint dan de Soos. Het is voor alle gezindten,
dus kom eens een keer bij ons binnenlopen op de Dijk in Kerkesteijn.
Jenny Verwey
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A

ktiviteitenkalender

P

reekrooster

Naast de kerkdiensten, de KinderKerkclub of kindernevendienst en de
wekelijkse repetities van ‘Jubilate Deo’ op maandagavond zijn er nog tal
van andere aktiviteiten die in en om onze kerken georganiseerd worden.
Van deze -wisselende- aktiviteiten houden wij u zo up–to–date en
kompleet mogelijk op de hoogte.
Wijzigingen en aanvullingen voor de kalender kunt u doorgeven aan:
Marja Bongers, Pr. Willem Alexanderstraat 14, Deil, T 652552
Let op:
in ‘De kerk roept’ staat per 2 weken een bijgewerkte agenda,
op de website www.kerkdeilenenspijk.nl is een bijgewerkt overzicht per
week te vinden onder de knop ‘Nieuws - Deze week’.
Soos :
Informatie Mevr. J.Verwey T 0345-651337
Aanvang  gym 14.00 - aanvang soos 14.30 uur
Wilt u opgehaald worden, een telefoontje naar Adri Snel
T 0345-651425 en het wordt geregeld.

datum

tijd

plaats

voorganger

Karakter

April
01
05 Do.
06 Vrij.
07 Zat.
08
15
22
29

10.00
19.30
19.30
22.30
10.00
10.00
10.00
10.00

Mei
06
13
17 Do.

10.00 Deil    Ds. Margriet van der Koot
10.00 Enspijk   Ds. J. Mooij
10.00 Deil    Ds. Neely Kok
Hemelvaart

Deil    Ds. Neely Kok
6e zo.40-dagentijd
Enspijk   Ds. Neely Kok
Witte donderdag
Deil    Ds. Neely Kok
Goede Vrijdag
Enspijk   Ds. Neely Kok
Paaswake
Deil    Ds. Neely Kok
Pasen
Enspijk   Ds. Hans Wachtmeester
Deil    Drs. Christien van Harten
Enspijk   Drs. Christien van Harten

Donderdag  22 maart  gym en soos
Donderdag    5 april    paasmiddag, geen gym
Donderdag  19 april    gym en soos
Hervormde vrouwenvereniging Enspijk
Informatie Mevr. R.Barlo T 0345-652053
27 maart
17 april
  8 mei
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Paasviering - na de pauze knutselen
een avond over de zonnewijzer
Slotavond
we gaan weer fijn ouderwets gourmetten
u hoort nog wat uw eigen bijdrage zal zijn.
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R

ooster Kinderkerkclub

Elke zondag (behalve in de vakanties) is er KinderKerkclub in het dorp waar
kerk is. In de vakanties wordt een kindernevendienst verzorgd.
Iedere zondag wordt na de afkondigingen de tafelkaarsen aangestoken door een
kind van de KinderKerkclub. Zodra de naam van het kind is genoemd door de
dienstdoend kerkvoogd loopt het kind naar voren om (eventueel met hulp van de
kerkvoogd) de tafelkaarsen aan te steken.
Als uw zoon of dochter niet kan, wilt u dan onderling ruilen en dit daarna aan de
KinderKerkclubleiding of aan de scriba doorgeven?

datum

plaats

tafelkaarsen

opmerkingen

Maart
25
        Enspijk

   Marvin Stern

April
1
8
15
22
29

        Deil
        Deil
        Enspijk
        Deil
        Enspijk

   Rick van Snippenberg
   Sander Goedhart
   Hidde van Zoggel
   Jesper van Valburg
   Janienke Stern

Mei
6
13
20

        Deil
   Fiene Klaarenbeek
        Enspijk    Andries vd Netten v Stigt
        Deil
   Elisabeth van Everdingen
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Verspreiding van “In en om de kerken van Deil en Enspijk” en informatie/
administratie abonnement op “De kerk roept”
Jannie Bassa
Bulkstraat 4
T 651987
janniebassa@hotmail.com
Jolanda van Zanten–Boskaljon
T 652481

Drukwerk
Janny Bassa

Redactie

Ike van Zadelhoff
T 651654
E ikevanzadelhoff@planet.nl
Neely Kok
T 505390

Vormgeving

Coby Steenman
Molenkampstraat 21
T 651569
E cobysteenman@vamail.nl

Wanneer verschijnt er weer een “In & Om”?

De verschijningsdata in 2011
Kopij graag uiterlijk 10 dagen daarvoor aanleveren,
Cobysteenman@vamail.nl
* Pinksteren 9 mei
* Winterwerk
* Advent en Kerst

Kerkelijke kalender 2012

*
*
*
*
*
*
*
*
*

IOK183

aswoensdag - start 40dagentijd: 26 februari
goede vrijdag: 6 april
pasen: 8 en 9 april
hemelvaart: 17 mei
pinksteren: 27 en 28 mei
start winterwerk: nog niet bekend, waarschijnlijk 7 of 14 september
laatste zondag van het kerkelijk jaar:
1ste advent:
kerst: 25 en 26 december
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Toen Jezus wist: nu is gekomen
Toen Jezus wist: nu is gekomen
het uur om door de nacht te gaan,
heeft Hij een linnen doek genomen
en water in een schaal gedaan.
Hij gaf ons zwijgende een teken
en kwam ons voet voor voet nabij,
Hij deed het water van zich spreken,
het stort zich uit en reinigt mij.
Zo is de Heer een knecht geworden
en tot de bodem toe gegaan
om ons met ootmoed te omgorden,
Hij doet ons zijn geringheid aan.
Heer van mijn hart, U bent gekomen
de nacht door naar uw grote dag,
ik heb in eenvoud aangenomen
dat ik U daarin volgen mag.
Tekst Jaap Zijlstra
Melodie    Johanna Wagenaar
Tussentijds nr 158.

