
 

BIJ DE VIERINGEN 
 

ATTENTIE! ZONDAG 21 MEI A.S. EN ZONDAG 4 JUNI IS DE KERK GESLOTEN! 
Door ziekte van de predikant, die op beide bovengenoemde zondagen de dienst zou leiden, 

hebben we helaas moeten besluiten dat er op bovengenoemde zondagen geen erediensten zijn 

in onze kerk.  

Ondanks alle inspanningen is het helaas niet gelukt om een andere predikant te vinden. 

Maar niet getreurd! Het opent ook weer nieuwe perspectieven want voor (bijna) alles is een 

oplossing. Want in het kader van de Liemerse samenwerking hebben we besloten om op 21 

mei naar de dienst in Duiven te gaan. Op deze manier leren we ook onze buurgemeenten 

kennen en ik kan u verzekeren dat we met open armen worden ontvangen. De voorganger is 

Willem Lindeman (kerkelijk werker) en hij gaat ook voor in onze kerk met Hemelvaart. Omdat 

het zo kort dag is, verzoeken wij u om onderling met elkaar in contact te treden zodat u met 

elkaar mee kunt rijden. Ik weet, het is even een dingetje, maar soms moet je roeien met de 

riemen die je hebt. Er staan ook één of twee auto’s bij de kerk, voor mensen die dit bericht 

niet gelezen hebben en dan toch naar de kerk kunnen worden vervoerd. Let op: De dienst 

begint om 10.30 uur. Wilt u dan wel uiterlijk 10.15 uur bij de kerk staan, want dan rijden 

we naar Duiven!  

(De dienst vanuit Duiven wordt niet online uitgezonden.) 

 

Dit verzoek geldt dus ook voor zondag 4 juni. Dan gaan we naar de kerk in Lathum. Daar 

vieren we het Heilig Avondmaal en is Florie van de Hoek de voorganger. Een oude bekende 

van ons allemaal. Dus graag met elkaar meerijden of u kunt natuurlijk ondergetekende bellen, 

dan zoeken we samen naar een oplossing. 

Vriendelijke groet, Frieda van Geest (06-42525243) 

 
BLOEMENGROET  
De bloemen uit de dienst op Hemelvaartsdag gingen 

met een hartelijke groet van onze gemeente naar 

Anje en Henk Schreuders-den Hollander. 

 
COLLECTE  

Hoewel er deze zondag geen dienst is kan u uw bijdrage uiteraard wel overmaken op de 

bankrekeningen. De eerste collecte is bestemd voor de “Eigen diaconie” 

We bouwen als diaconie voor de Protestantse Gemeente Westervoort aan buffertje. Dit 

buffertje is voor algemene diaconale landelijke bijdragen. Door de landelijke bijdrage  teren we 

in op ons totale saldo dat bestemt is voor onze collectedoelen. We hebben dus een beetje 

extra armslag nodig. 

 

GEMEENTEBRIEF 
Protestantse Gemeente Westervoort 

dertiende jaargang 

21 mei 2023 6e zondag na Pasen  Exaudi - Hoor, Heer, hoe ik roep 

Let op: Dienst in Duiven 

 

Voorganger Willem Lindeman 
van  PASEN 

naar PINKSTEREN 



2 

 

Wilt u ons d.m.v. deze collecte ondersteunen? 

- U kunt uw diaconale bijdrage ook storten op rekeningnummer:  

NL77 RABO 0369 7186 31 t.n.v. Protestantse Gemeente Westervoort, onder 

vermelding: “Eigen diaconie” 

- De andere collecte is voor de kerk, rekeningnummer: 51RABO0383968690 

 
DE DIENSTEN IN DE KOMENDE TIJD  
(zondagen 10.00 uur, wekelijks koffiedrinken na de dienst) 

 28 mei, ds. Margreet de Bree, collecte Kia 'zending' Egypte: "Bijbelcompetitie stimuleert 

bijbellezen", Pinksteren 

 4 juni, geen kerkdienst in ons gebouw, zie bericht hierboven 

 11 juni, ds. Margreet de Bree, collecte eigen diaconie algemeen, mmv de zanggroep 

 dinsdag 13 juni 14.30 uur, de Meridiaan 

 
PINKSTEREN 
Over een week vieren we Pinksteren, het feest van Gods nabijheid, van zijn Liefde in ons 

midden en onze harten. Het zal een viering zijn voor iedereen, jongeren en ouderen. Allen van 

harte welkom! 

Een gedicht dat verwoordt wat Pinksteren voor ons kan betekenen, is het gedicht “De liefde 

baant de weg” van Alfred Bronswijk:  

 

De liefde baant de weg, 

die toekomst heet. 

Die mensen uitzicht schenkt 

en van hun diepste dromen weet. 

Die glans geeft aan wat echt is 

en wat voluit leeft. 

 

De liefde draagt een mens 

naar lente toe. 

Zij brengt de knop tot bloei 

en is de bloesem nimmer moe. 

Zij is het vuur dat warmt 

en nieuwe moed geeft. 

 

UIT DE GEMEENTE 
 

OPEN KERK IN DE ZOMERMAANDEN 
Komende zomer zal de kerk doordeweeks open gesteld worden. In voorgaande jaren gebeurde 

dit al. In de komende maanden willen we dit weer doen.  

Vanaf 2 juni tot en met 22 september zal de kerk op iedere vrijdagochtend open zijn van 11 – 

13 uur. Iedereen die even naar binnen wil lopen, is welkom. Je kunt gewoon in de kerk zitten, 

om even tot stilte te komen, iets te lezen. Je kunt ook een kaarsje aansteken. 

Voor deze openstelling zoeken we nog vrijwilligers die in de komende maanden één of twee 

keer gastvrouw/-heer willen zijn. Je kunt 

het ook samen met iemand anders zijn. 

Lijkt je dat leuk?  

Mail of bel dan naar Margreet de Bree: 

predikant@pgwestervoort.nl of telnr: 06 

1025 5351.  

mailto:predikant@pgwestervoort.nl


3 

 

PELGRIMSTOCHT VAN JAN VAN POEDEROOIJEN 
Eind april is Jan van 

Poederooijen, een 

gemeentelid van onze 

kerk, naar Albanië 

vertrokken om daar te 

beginnen aan een 

pelgrimstocht. Samen 

met een andere 

pelgrim, de Duitse 

Birgit die Jan op een 

eerdere tocht 

ontmoette, is hij deze 

tocht aan het maken. Ze zullen een deel van de Via Egnatia (van Rome naar Byzantium) lopen. 

Hun startpunt is Albanië. Inmiddels zijn ze al een aantal weken op weg.    

Hieronder vindt je een stukje van zijn blog uit Macedonië: 

 

“De volgende dag wordt er regen voorspeld. Die dag staat een zware tocht op het programma 

dwars door een natuurgebied, waarbij we over een berg moeten 

die ongeveer 800 hoger ligt. Dat vinden we te gevaarlijk. We 

besluiten te liften om het natuurgebied heen en ons af te laten 

zetten op het hoogste punt. Dan kunnen we naar beneden lopen. 

Het lukt. Een man stopt, hoort ons verhaal aan en zegt: ik breng 

jullie op dat punt, maar we gaan eerst eten, ik betaal. We 

hebben al gegeten, maar koffie is wel lekker. De man, Ljupcho, 

spreekt goed Duits. Hij heeft een paar jaar in Keulen gestudeerd, 

is helemaal weg van Duitse literatuur en citeert Goethe en 

Heinrich Böll. Ik ben onder de indruk. 

We gaan op weg en het regent behoorlijk. Ik wil jullie graag 

helemaal naar Resen brengen. Weten jullie zeker dat je wilt 

lopen? Dat weten we zeker. Het is ongeveer 15 km. We nemen 

hartelijk afscheid. Bedankt!” 

 

Wil je meer lezen? Kijk dan op https://romevoorbij.waarbenjij.nu/reisverslag/ 

 

VRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR DE LANDELIJKE 
OPEN KERKENDAG OP MAANDAG 29 MEI,  
TWEEDE PINKSTERDAG! 
 

Op tweede Pinksterdag 29 mei a.s. zal onze kerk 

deelnemen aan de Landelijke Open Kerkendag, waaraan 

heel veel kerken meewerken. De mensen die langskomen 

kunnen ons monument bewonderen en van binnen bekijken. Meestal is de kerk opgenomen in 

een fietstocht. 

Voor dit initiatief hebben we een aantal vrijwilligers nodig die een uurtje aanwezig kunnen zijn 

en eventueel een kopje koffie of thee kunnen schenken. 

Helpt u mee? De openingstijden zijn nog niet bekend, maar ik verwacht van 12.00 uur tot 

15.30 uur! Zie ook link website OpenKerkenDag>> 

U kunt zich aanmelden bij Frieda van Geest, 06-42525243. Ik zie uit naar uw reactie! 

 

https://romevoorbij.waarbenjij.nu/reisverslag/
https://www.openkerkendag.nl/Kerken/westervoort-protestantse-werenfriedkerk/
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DE KERKENRAAD ROEPT DRINGEND OM HULP!!  
Misschien schrikt u van deze oproep, maar de kerkenraad is ook erg geschrokken. Het 

komende nieuwe seizoen zijn of gaan meerdere kerkenraadsleden hun taak beëindigen. Dit 

zijn allemaal vrijwilligers die het kerkenwerk al meer dan 10 jaar met veel enthousiasme doen, 

maar nu zijn zij toe aan iets anders en ook de energie raakt een beetje op na zo’n lange 

periode. Dus de kerkenraad is met spoed op zoek naar gemeenteleden, die de schouders onder 

het kerkenwerk willen zetten. Samen bouwen wij aan de toekomst en het voortbestaan van 

onze kerk. Gaat die toekomst u ook aan het hart? Overweeg dan serieus in uw hart of u een 

steentje wilt bijdragen. 

 

Wij zoeken: 

Een voorzitter    vacant sinds 2018!! 

Scriba     vacant september 2024 

Voorzitter CvK/penningmeester vacant januari 2024 

Vertegenwoordiger Pastoraat vacant september 2023 

Kerkenraadslid Evenementen vacant september 2023 

Publiciteitsmedewerker  vacant januari 2024 

Jeugdcoördinator   vacant 

 

U leest het goed, de nood is hoog! Voor meer informatie mailt of belt u met Frieda van Geest, 

tel. 06-42525243. WIJ REKENEN OP U! 

 
OPEN REPETITIES CON BRIO 
Tot 11 juli houdt Con Brio gratis open repetities in het Paalmanhuis op alle dinsdagen van 

20.00 – 22.00 uur, behalve op 30 mei. In alle stemgroepen zoekt het koor nog mensen, 

bassen en tenoren hebben een streepje voor, maar ook sopranen en alten zijn welkom.  

 

Con Brio is een christelijk gemengd koor uit Westervoort dat volgend jaar 35 jaar bestaat. Het 

koor heeft een gevarieerd repertoire, van klassieke kerkliederen tot moderne popsongs. Het 

koor bestaat uit ongeveer 30 leden en staat onder leiding van dirigent Lex van Diepen. 

 

Het koor werkt aan kwaliteit, en in de pauzes is er tijd voor koffie en gezelligheid. Jaarlijks 

gaan we op stap en leren we elkaar beter kennen in een andere omgeving. Con Brio treedt op 

in kerkdiensten en in verzorgingstehuizen, waar het koor met haar muziek de bewoners een 

plezierige middag/avond bezorgt. Volgend jaar zal Con Brio haar 35-jarig jubileum vieren en 

wordt op 14 april 2024 een driekorenfestival georganiseerd, waarbij naast Con Brio nog twee 

andere koren zullen optreden. 

 

Ben je geïnteresseerd in zingen en lijkt het je leuk om deel uit te maken van Con Brio?  

Neem dan contact op met voorzitter Dick de Jong, tel.nr. 06-51751413.  

Meer informatie op www.koor-con-brio.nl 

 

 

OPKNAPPEN CONSISTORIE EN AFWERKEN KEUKEN PAALMANHUIS 
In het verslag van de kerkenraad heeft u kunnen lezen 

dat we op 13 mei van plan waren om de consistorie en 

nog enkele zaken van de keuken van het Paalmanhuis op 

willen knappen. Vooral de consistorie is hard aan een 

opknapbeurt toe. De muren van de consistorie moeten 

gewit worden en de deuren en kozijnen moeten worden 

geschilderd. De schuifdeur en het kozijn van de keuken 

http://www.koor-con-brio.nl/
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moeten nog geschilderd worden. Aangezien ik op 13 mei op vakantie ben wordt die datum 

verplaatst naar 27 mei.  

 

Het duurt dus nog een paar weken, maar als u mee wilt helpen op 27 mei vanaf 10.00 uur 

kunt u zich bij mij opgeven via mijn mailadres of telefoon. 

Henk de Graaf, tel. 0612676291, e-mail: degraaf.henk@gmail.com 

 

 

 

SAMEN ETEN MET OEKRAÏNERS 
Zoals u/je wel weet, verblijft er sinds vorig jaar een groep Oekraïners in het oude 

gemeentehuis van Westervoort. Om hen een moment te bieden om in huiselijke sfeer inwoners 

van het dorp te leren kennen, is vanuit de opvanglocatie het idee ontstaan om samen met 

inwoners thuis te eten. Voor inwoners is het een mogelijkheid om iets te kunnen betekenen 

voor de Oekraïners en te ontdekken wie de mensen zijn achter de verhalen in het nieuws. 

Wat houdt het in?  

Je ontvangt Oekraïners bij jou thuis om samen te eten en te praten. Je kookt iets voor je 

gasten of doet dat samen met hen, zodat ze weer even warmte ervaren in een huiselijke 

omgeving. Het biedt hen de mogelijkheid om kennis te maken met Nederlanders en hun 

cultuur, en een kans om een sociaal netwerk op te bouwen. 

Als u/je het leuk vindt om één of een paar Oekraïners een keer bij je thuis te ontvangen, kan 

je dit doorgeven aan Margreet de Bree, m. 06 1025 5351 of e-mail 

predikant@pgwestervoort.nl 

 

 

OOK DE MOEITE WAARD 

 
BETEKENIS VAN HEMELVAART, WEZENZONDAG EN PINKSTEREN 
Hemelvaart vieren we veertig dagen na Pasen, en Pinksteren tien dagen later. Waarom is dat 

eigenlijk zo, en wat betekent de tijd ertussen? 

 ‘Dat Hij leefde heeft Hij hun 

na zijn lijden en dood 

herhaaldelijk bewezen door 

gedurende veertig dagen in 

hun midden te verschijnen en 

met hen over het koninkrijk 

van God te spreken’, vertelt 

de evangelist Lucas ons aan 

het begin van het boek 

Handelingen (hoofdstuk 1 vers 

3). Bij de andere evangelisten 

lijkt Jezus’ afscheid van zijn 

leerlingen hier op aarde veel 

korter na de opstanding plaats 

te vinden, al is er bij geen van 

hen sprake van een precieze tijdsaanduiding. Wel van famous last words, zoals in Matteüs: 

‘Houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’ 

Marcus vermeldt: ‘De Heer werd opgenomen in de hemel en Hij nam plaats aan de 

rechterhand van God.’ Bij Matteüs en Johannes ontbreekt enige verwijzing naar een 

hemelvaart. Lees verder via PKN>> 

 

mailto:degraaf.henk@gmail.com
mailto:predikant@pgwestervoort.nl
https://protestantsekerk.nl/verdieping/betekenis-hemelvaart-en-pinksteren/?utm_source=sfmc&utm_term=&utm_content=308791&utm_id=ed899878-4295-4398-95c5-9632adfbe1db&sfmc_activityid=af8422a6-f264-4692-a39c-a5699acd71b6&utm_medium=email&sfmc_journey_id=ed8998
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HEMELVAART - WAT NU? 
De drie christelijke feesten Pasen, Hemelvaart en Pinksteren vertellen één verhaal in drie 

delen. Hemelvaart gaat over de vraag van de achterblijvers: wat nu? "Het feest heet 

Hemelvaart maar het gaat over het hernemen van het aardse leven." 

 

Het Nieuwe Testament 

verhaalt heel verschillend over 

Hemelvaart. In het evangelie 

volgens Lucas (24, 50-53) 

wandelt Jezus weg en 

verdwijnt, zoals de 

oudtestamentische Henoch 

wordt opgenomen door God. 

In het boek Handelingen van 

de Apostelen stijgt hij van tafel 

op met een wolk om zich heen 

(Hand.1, 4-11). Het lijkt alsof 

we even doorspoelen naar de 

eindtijd, het moment waarop de hemelse figuur zal komen die de profeten voorspeld hebben 

en die alles goed zal maken. Maar dan in spiegelbeeld. En dat past dan weer goed bij het 

tafelgesprek over het herstel van het Koninkrijk, dat aan het spektakel van Hemelvaart 

voorafgaat. 

Lees verder via de Bezieling>>> 

 

NOG EVEN DIT 
 

 

 

Leef met volle teugen, 

Durf te leven met de dag. 

Glimlach elke morgen, 

Er is iets moois dat op je wacht. 

 
Uit een lied van Elbert Smelt & Kinga Ban 

 
 

 

 

 

Gemeentebrief 

De Gemeentebrief wordt wekelijks op vrijdag verstuurd. 

De kopijdatum voor het inleveren van informatie voor de Gemeentebrief is: woensdagavond 18.00 uur.  

Het adres waar de kopij naartoe gemaild mag worden is: gemeentebriefpgw@gmail.com 

Wilt u deze gemeentebrief wekelijks per e-mail ontvangen, geef dan uw adres door aan de redactie.  

Hier kunt u zich ook afmelden als u de brief niet meer wilt ontvangen. 

 

https://debezieling.nl/hemelvaart-wat-nu/
mailto: gemeentebriefpgw@gmail.com
mailto:gemeentebriefpgw@gmail.com
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Volg de dienst online 

U kunt de dienst rechtstreeks volgen via Live kerkdienst of later terugkijken via Kerkdienstgemist. 

 

Bijbelleesrooster 

Dagelijks een gedeelte uit de bijbel lezen?  

Via de website vindt u een tekst voor elke dag van het jaar. 

 

Suggesties en adressen bloemengroet 

Bij onderstaande adressen kunt u terecht om suggesties te doen voor een mogelijke ontvanger van de bloemen. 

Bovendien kunt u het adres opvragen als u een kaartje wilt sturen. Dit onderling meeleven wordt altijd zeer 

gewaardeerd. 

Anne van Bemmelen, e-mail: anne.van.bemmelen@xs4all.nl, tel.: 06 28 22 10 26. 
Hetty Alewijnse, e-mail: hetty@prot-gem-westervoort.nl, tel.: 026 311 9426 

Margreet de Bree, e-mail: predikant@pgwestervoort.nl, tel.: 06 1025 5351 

 

Informatie over diensten en activiteiten in de andere Protestantse Liemerse kerken: 

Link naar regionale samenwerking 

 

 

https://www.werenfried.nl/kerk/online-kerkdienst/
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2332-Protestantse-Gemeente-Westervoort/events
https://www.werenfried.nl/kerk/bijbelrooster-2021/
mailto:anne.van.bemmelen@xs4all.nl
mailto:hetty@prot-gem-westervoort.nl
mailto:predikant@pgwestervoort.nl
https://www.werenfried.nl/kerk/regionale-samenwerking/

