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Bij de dienst
Het is dit jaar 70 jaar geleden dat de Wereldraad van Kerken werd opgericht. Tijdens de
oprichting in 1948 voelde iedere afgevaardigde de spanningen in de wereld. De Tweede
Wereldoorlog was weliswaar net afgelopen maar nieuwe spanningen (een wapenwetloop,
tegenstellingen tussen Noord en Zuid) en problemen als
racisme en zorg voor vluchtelingen kwamen op. Thema
van de oprichtingsvergadering was ‘De chaos van de mens
en de orde van God’. Dit thema is ook in onze tijd nog
actueel. In de prekencarrousel willen Alle Jonkman, Chris
Kors en ik daarover nadenken.
Komende zondag wil ik stilstaan bij de eenheid van God.
Daarom lezen we een oude Joodse geloofsbelijdenis:
“Hoor, Israël: de Here is onze God; de Here is één!”
(Deuteronomium 6,4). Het is een geloofsbelijdenis van
Israël, maar het geldt ook nog steeds voor ons mensen in
2018. We mogen dan hele verschillende mensen zijn (met
verschillende geloofsvisies, verschillende culturen en
verschillende idealen) toch belijden wij in de kerk nog
steeds één God.
Arjen Hiemstra

De bloemengroet
De bloemen uit de dienst gaan vandaag naar een van onze oudere
gemeenteleden, mevrouw Vleeming- Baerends,
Hamersestraat 3385, 6931 EV.
Ter bemoediging en als groet van onze gemeente.

Collectes
In het kader van het Diaconaal project 2018 is de eerste collecte vandaag bestemd voor het

“Hospice Rozenheuvel in Rozendaal”
Ieder jaar ondersteunen we als diaconie van de Protestantse Gemeente Westervoort een doel in
de buurt van Westervoort.
Het “Hospice Rozenheuvel” in Rozendaal is dit jaar ons
diaconale project. Hospice Rozenheuvel is er voor zeer
ernstig zieke mensen. Bij Hospice Rozenheuvel krijgen
zij deskundige zorg in een veilige omgeving. De
Rozenheuvel is meestal een laatste thuis. Binnen dit
hospice werken vrijwilligers, die vol overgave en liefde
mensen in de laatste periode van hun leven een zo
prettig mogelijke tijd geven. Deze vrijwilligers staan
onder leiding van deskundig verplegend personeel.
Het hospice is financieel helemaal afhankelijk van giften en donaties. Hier is veel geld voor
nodig. Daarom willen wij als diaconie helpen. We hopen daarmee een flink bedrag te kunnen
doneren.
Deze zondag collecteren we voor de eerste keer voor dit project
De tweede collecte is voor de kerk

doet u mee?

De kunst van Gelukkig zijn
Zondag zijn de jongeren van onze gemeente en van de
gemeente Duiven bij elkaar om de jeugdkerk te vieren.
Deze viering is in de SoW-kapel in Duiven.

Na de dienst wordt u uitgenodigd in het Paalmanhuis. Daar staan koffie, thee en limonade
voor u klaar. Om van te genieten en daarbij in informele sfeer elkaar te ontmoeten.

De tekst van de verkondigingen kunt u nalezen op de website van de kerk<<<

Uit de Gemeente
Meidenmiddag!
Op zondag 15 april organiseren de meiden van het Soosbestuur een
meidenmiddag op het Zoldertje.
Tijd: van 14:00 tot ongeveer 16:00 uur.
Het kost niets, maar we vinden het wel leuk als iedereen wat lekkers
meebrengt voor de high-tea.
Normaal is het zoldertje voor jongeren vanaf de brugklas, maar deze keer
zijn óók alle groep-achters welkom. Met een vriendin zelfs, als ze dat leuk
vinden.
We gaan theedrinken, kletsen, veel snoepen, en leuke spellen doen.

DIENSTEN in de komende weken
Datum

Aanvang

Voorganger

Collecte

17 april

15.00 uur

Maarten Smits

22 april

10.00 uur

29 april

10.00 uur

4 mei

19.15 uur

6 mei

10.00 uur

Ds. Alle Jonkman
(Zevenaar)
Ds. Chris Kors
(Doesburg)

Bijzonderheden
Viering in de Wilgenpas

Diaconie
Hospice
Rozenheuvel

Prekencarroussel
Jeugdkerk
Prekencarroussel
Koffiedrinken na de dienst
Dodenherdenking

Ds. Arjen Hiemstra

Missionair werk en
kerkgroei

U kunt de zangdienst nog beluisteren
op de website<<<

Overige informatie
Columns tot Pinksteren
Met Pasen zijn oude verhalen opnieuw begonnen. Van zo’n ‘begin’ vertellen ook de verhalen
van het Bijbelboek Genesis. Daarom een lantaarntje bij die verhalen tot Pinksteren.
Ada Waalboer. Meer vindt u op de website<<<

Waar ben je van?
Het individualisme van onze tijd is al even overspannen als het identiteitsdebat. Misschien wel
omdat we zicht missen op het grote plaatje, dat Jezus “het Rijk Gods” noemde en dat Bas
Heijne formuleert als “Wat zijn wij van elkaar?”‘

‘Deep stuff hoor, dat Koninkrijk’, schreef Claartje Kruijff in
een stuk waarin ze vertelde hoe haar blikveld even
verruimd werd door de ontmoeting met iemand die ze
normaal nooit tegenkomt. Het is ook deep stuff, want het
gaat over the Big Picture, het echte grote plaatje, en over
hoe jij kijkt.
Je kunt het leven zien als jouw eigendom en jouw
avontuur. Je moet er zelf wat van maken, en als je dat
niet doet of als het niet lukt, dan is dat jouw probleem. De zin van je leven is de zin die jij eraan
geeft.

Hyperindividualisme
Deze ideologie van het hyperindividualisme wordt door velen omarmd, vaak zonder het bewust
te weten. Veel mensen denken dat de wereld gewoon zo in elkaar zit. Maar het is een ideologie
en het heeft allerlei gevolgen.
Lees hier verder<<<

Muziek van deze week

Schubert Ständchen : Camille Thomas and Beatrice Berrut
hier kunt u luisteren<<<

Nog even dit

Communicatie
Als het van twee kanten komt hoeft het nog niet te botsen.
Loesje

KerkContact kan gelezen worden via de website KerkContact<<<
Corresponderen met de redactie kan via: kerkcontact@prot-gem-westervoort.nl
De redactieleden zijn Miriam Harten en Gerdi van Eck.
Berichten voor de GEMEENTEBRIEF kunt u wekelijks vóór woensdagavond 18.00 uur
per e-mail sturen naar de redactie van de kerkbrief.
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.
------------- Het laatste nieuws vindt u altijd op de website. --------------

