
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJ DE VIERING 

Aanstaande zondag vieren we Pinksteren,  

het feest van vlammen die in mensen aangestoken  

worden. We vinden het verhaal in de Handelingen  

van de Apostelen. In Jeruzalem zijn veel mensen  

uit alle toenmalige volkeren samengekomen om  

het joodse oogstfeest, Sjavoeot, te vieren. Daar,  

op het Pinksterfeest, gebeurt iets wonderlijks:  

mensen verstaan elkaar. Grenzen vallen weg.  

 

Wat daar op dat feest gebeurde, kan en mag  

ons inspireren. Wij mogen elke keer weer  

opengaan, ons laten aanraken door de Geest van  

God, een Geest van liefde en bevrijding. 

 

Wat met Pinksteren in vervulling ging, is eeuwenlang tot op heden in mensen aanwezig 

geweest én gebleven. De goede Geest die ons wil inspireren om nieuwe wegen te zoeken, de 

richting van het Koninkrijk. 

 

De viering is een viering voor alle leeftijden. Voor de kinderen is er kinderkerk. Aan het begin 

zal er een kindergesprek zijn. Daarna kunnen ze naar een eigen ruimte gaan in het 

Paalmanhuis waar ze een leuke activiteit zullen hebben. 

 

Aan de viering verlenen Bé Steenhuis, Saskia Janssen, Rina van Langeveld en Margreet de 

Bree muzikale medewerking. Allen welkom! 

 

GEMEENTEBRIEF 
Protestantse Gemeente Westervoort 

dertiende jaargang 

28 mei 2023 Pinksteren 

Voorganger Ds. Margreet de Bree 

Organist Bé Steenhuis 

Het feest van de Geest,  

van geestkracht, bezieling, 

lofprijzing en vreugde 

Pinksteren 

tweeduizend jaar geleden. 

Verwachting, verrassing, 

mensen in vuur en vlam, 

het is als in een droom. 

 

Pinksteren nu. 

Wat kunnen wij verwachten? 

Kunnen wij dromen? 

Raken wij weer in vuur en vlam? 

Kan er met ons iets gebeuren? 
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BLOEMENGROET  
De bloemen gaan met een hartelijke groet van onze 

gemeente naar Bernadette Willemsen. 

 
 

 
 
COLLECTEN 
De diaconale pinkstercollecte is bestemd voor Kerk in Actie: Bijbelcompetitie in Egypte. 

Veel christelijke gezinnen in Egypte hebben geen geld om een Bijbel te kopen. Dankzij de 

jaarlijkse bijbelcompetitie van het Egyptisch Bijbelgenootschap leren tienduizenden kinderen 

tóch bijbelverhalen. Elk kind krijgt thuis een boekje met Bijbelse vragen. De hele familie doet 

mee om de vragen te beantwoorden. De competitie wordt afgesloten met een groot festival op 

verschillende plekken in Egypte. Kerken uit het hele land komen er met hun kindergroepen 

naartoe. Een feest van hoop!    

• U kunt uw diaconale bijdrage storten op rekeningnummer: NL77 RABO 0369 7186 31 t.n.v. 

Protestantse Gemeente Westervoort, onder vermelding van: “Bijbelcompetitie Egypte”. 

• De andere collecte is voor de kerk, rekeningnummer: NL51RABO0383968690 

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

• 4 juni, geen kerkdienst in ons gebouw, zie bericht hieronder 

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

• Dinsdag 13 juni 14:30 uur, de Meridiaan 

• 18 juni, ds. Peter de Koning (Heteren), collecte jaarproject diaconie Westervoort, 

tevens jeugdkerk te Duiven 

 

ATTENTIE! ZONDAG 4 JUNI IS DE KERK GESLOTEN! 
Door ziekte van de predikant die de dienst zou leiden, hebben we helaas moeten besluiten dat 

er zondag 4 juni geen eredienst zal zijn in onze kerk.  

We gaan dan 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) 
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UIT DE GEMEENTE 
 

 
ZANGGROEP   
Zondag 11 juni zingt de zanggroep weer tijdens de kerkdienst, onder leiding van Marius de 

Boer, in de dienst gaat ds. Margreet de Bree voor.  

Vrijdagavond 9 juni om 19.30 uur is de repetitie in de kerk. 

We repeteren tot ongeveer 21 uur en drinken tussendoor gezellig koffie. 

 

Samen zingen ter ondersteuning van de gemeentezang geeft een fijn gevoel. 

Dus houd je van zingen, wees dan welkom!! 

 

 

SAMEN AAN TAFEL 
 

Beste mensen,  

 

Het jaarthema van onze kerk is dit jaar “Aan tafel”. We 

willen dit seizoen afsluiten met een gezamenlijke 

maaltijd. We gaan met elkaar barbequen in de tuin van 

de kerk. 

Deze maaltijd van verbinding vindt plaats op vrijdag 

30 juni, Van 19:00 tot 21:30.  

We hopen op deze avond zoveel mogelijk 

gemeenteleden te mogen ontmoeten. 

Om de onkosten te drukken vragen we een vrijwillige 

bijdrage, met een richtbedrag van € 7,50. Op de avond 

zelf zal er een potje staan om te doneren. 

Graag weten wij van tevoren ongeveer op hoeveel 

mensen we kunnen rekenen, vandaar dat we al vroeg 

met deze uitnodiging komen. 

Opgeven kan, voor 16 juni, bij Jan Henk  

J.H.Harkema@hccnet.nl. Daar kunnen ook eventuele 

dieetwensen worden doorgegeven.  

Hopelijk wordt het een gezellige avond, met een grote 

groep mensen! 

 

Anne, Bas, Hetty, Jan Henk, Margreet en Willemien 

 
 
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 

mailto:J.H.Harkema@hccnet.nl
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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.  

 

 

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! 

 

 

OOK DE MOEITE WAARD 

 
PINKSTEREN,  
EEN RISKANT FEEST 
door ds. René de Reuver, scriba 

generale synode 

“Pinksteren is een riskant feest. De 

Geest van God breekt en bouwt. Hij 

breekt het oude leven, gericht op 

onszelf, af om een nieuw leven, 

verbonden met Jezus, op te bouwen. 

Dat dit diep gaat zien we bij Jezus. 

Zijn leven wordt afgebroken en 

opgebouwd.” Lees verder>>> 

  

mailto:predikant@pgwestervoort.nl
https://protestantsekerk.nl/verdieping/pinksteren-een-riskant-feest
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KERK IN ACTIE ZOEKT COLLECTANTEN 
EN COÖRDINATOREN VOOR LANDELIJKE 
HUIS-AAN-HUISCOLLECTE 
Van 20 t/m 25 november 2023 is de 

landelijke collecteweek van Kerk in Actie. De 

opbrengst is bestemd voor kinderen in Oekraïne. 

Kerk in Actie zoekt hiervoor collectanten en 

coördinatoren om in honderden plaatsen in 

Nederland te collecteren. Kijk voor meer info en 

om je aan te melden op 

https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/nieuws/k

erk-in-actie-zoekt-collectanten-voor-landelijke-

huis-aan-huiscollecte 

 

 
 

 

NOG EVEN DIT 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

Volg de dienst online 

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

 

De Geest van God waait als een wind 

op vleugels van de vrede, 

als adem die ons leven doet, 

deelt ons een onrust mede 

die soms als storm durft op te staan,  

geweld en kwaad durft tegengaan 

een koele bries die zuivert. 

(Marijke de Bruijne, Lied 691:1) 

https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/nieuws/kerk-in-actie-zoekt-collectanten-voor-landelijke-huis-aan-huiscollecte
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/nieuws/kerk-in-actie-zoekt-collectanten-voor-landelijke-huis-aan-huiscollecte
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/nieuws/kerk-in-actie-zoekt-collectanten-voor-landelijke-huis-aan-huiscollecte
mailto: gemeentebriefpgw@gmail.com
mailto:gemeentebriefpgw@gmail.com
https://www.werenfried.nl/kerk/online-kerkdienst/
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2332-Protestantse-Gemeente-Westervoort/events
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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/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/

