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40-dagentijd 
In de Veertigdagentijd staan we stil bij het lijden van Christus en bij het 
lijden van mensen nu. Daarom vraagt Kerk in Actie onze aandacht voor 
mensen die het moeilijk hebben. Maar we leven ook toe naar Pasen, het 
feest van de opstanding. Daarom nodigt Kerk in Actie ons ook uit op te 
staan tegen onrecht en in te staan voor recht, liefde en vrede. 
 
2e Collecte zondag 5 april 2020.PKN 50% JOP/50% eigen jeugdwerk 
Jongeren doorleven het Paasverhaal 
Veel christelijke jongeren hebben het paasverhaal al vaak gehoord. Komt 
de boodschap van Pasen bij hen nog wel aan? JOP, Jong Protestant, 
ontwikkelde een verrassend nieuw spel voor kerkelijke jongeren: de 
PaasChallenge. 
In dit nachtelijke spel met Escaperoom-achtige elementen ‘ leven 
jongeren zich in in het verhaal van Jezus in zijn laatste dagen op aarde. 
Het spel gaat over winnen en verliezen. Nieuw dit jaar is dat er ook een 
SMALL versie is van 1 uur en dat je de PaasChallenge optioneel kunt 
uitbreiden met een 40 dagen Challenge of 50 dagen Challenge. 
De eerste editie van de PaasChallenge was een groot succes: bijna 2.000 
jongeren van maar liefst 150 jeugdgroepen uit heel Nederland deden 
mee. Dit jaar zal alles anders zijn maar toch vragen wij uw gaven voor de 
genoemde collecte zodat het jeugdwerk landelijk en hier in Dieren door 
kan blijven gaan. 
 
Een hartelijk groet, namens de Werkgroep Kerk in Actie, Ria van Voorst-
Lockhorst 
 
Inzameling bazaar 
De inzameling van spullen voor de bazaar start niet in april. Indien de 
overheid de maatregelen versoepelt, starten we in mei.  
De bazaarcommissie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   `                      28e jaargang nummer 14 
      Zondag 5 april  2020 
 
 
Voorganger:     ds. J.B. Quik-Verweij 
Ouderling van dienst / lectrix: Fred Haandrikman 
Organist:     Hans Schimmel 
 
 
VOORBEREIDING 
Welkom / aansteken kaarsen 
Drempelgebed 
Lied 550: 1 en 3 
Bemoediging en groet 
Kyriëgebed 
 
HET WOORD 
Intermezzo ‘de traan’ 
Zondagsgebed 
1e lezing: Matth. 26: 1-16 
Intermezzo ‘symbolische 
bloemschikking’ 
 

Lied 558: 1, 2, 3 
Vrije vertelling ‘de ezel’ 
Lied: Hé, kom mee 
2e lezing: Matth. 21: 1-11 
Meditatief moment 
Orgelmuziek 
 
GEBEDEN EN GAVEN  
Dankgebeden 
Voorbeden  
Stil gebed – Onze Vader 
Mededelingen 
Lied 556: 1, 3, 5 
Wegzending en zegen 
 

 
Collectes 
1e collecte:  Diaconie (NL75INGB0000962850) 
2e collecte: PKN 50% JOP/50% eigen jeugdwerk 

(NL61RABO0373717938) 
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Beste mensen, 
 
Helaas kunnen we elkaar niet in levende lijve ontmoeten op 
zondagmorgen, maar gelukkig kunnen we wel met elkaar verbonden 
blijven via digitale wegen. Ook vanmorgen is de kerkdienst in de 
Ontmoetingskerk weer live te volgen via www.kerkdienstgemist.nl of later 
terug te kijken. Ook gemeenteleden uit Spankeren, Laag Soeren, Ellecom 
en de Steeg kijken mee, evenals leden de Eusebiusparochie 
(Emmaüskerk). Iedereen van harte welkom. 
 
Vanmorgen gaat ds. Joke Quik uit Spankeren voor. Om het gezamenlijk 
karakter van onze diensten in deze bijzondere tijd tot uiting te laten komen 
is Fred Haandrikman uit Spankeren vanmorgen ouderling van dienst. De 
dienst van vandaag zal in het teken staan van Palmzondag. De kinderen 
thuis kunnen aan de slag met het maken van een palmpasenstok. Onze 
jongerenpastor Jantine Groenewold heeft informatie hiervoor verzameld 
dat hopelijk alle kinderen heeft bereikt. Kijk anders even op de website 
www.pkndieren.nl   
 
Met Palmzondag begint de week voor Pasen ook wel de Goede of Stille 
Week genoemd. Deze week leven wij samen toe naar Pasen. Maandag, 
dinsdag en woensdag zijn er vespervieringen in Velp om 19.00 uur. Ze 
worden rechtstreeks uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl, vanuit 
Velp! Ook later die avond kunt u de uitzending terugkijken. Witte 
Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag zijn er diensten in de 
Ontmoetingskerk om 19.30 uur. Zij zijn eveneens te volgen via 
www.kerkdienstgemist.nl (Dieren). Datzelfde geldt voor de Paasdienst die 
om 10.00 uur begint. Voorgangers zijn: Joke Quik en Kees Bochanen 
(Witte Donderdag), Frans Ort (Goede Vrijdag), Meinie Visser (Stille 
Zaterdag) en Gert Jansen, Joke Quik en Kees Bochanen (Pasen). De 
Paasdageraadsdienst (7.00 uur) komt helaas te vervallen. Voor deze 
dienst is de geloofsgemeenschap van wezenlijk belang. Het samen staan 
in de kring rond doopvont en tafel, waarbij we onze doop gedenken, het 
licht van de Opgestane aan elkaar doorgeven en brood en beker delen in 
nu helaas niet mogelijk. Om diezelfde reden, de onmogelijkheid om fysiek 
in elkaars nabijheid te zijn en brood en beker met elkaar te delen, hebben 
we ook besloten om af te zien van een avondmaalsviering op Witte 
Donderdag. Dit met pijn in ons hart. 
 
Ons voorbedenboek in de kerk is nu even buiten gebruik. Mocht u 
personen of zaken willen noemen waarvoor u graag wilt dat er wordt 
gebeden dan kunt u dat per mail of per telefoon doorgeven 

ondergetekende. Bij het noemen van namen verzoeken wij u vooraf 
goedkeuring te vragen aan de betrokkenen. 
 
‘Geef de Ontmoetingskerk een gezicht’. Onder deze noemer hebben we 
een actie gestart om de lege kerkzaal in deze periode toch te vullen. 
Hangt die van u er nog niet? Stuur dan uw foto naar 
drukkerij@pkndieren.nl  Gert Velsink (drukkerij) drukt dan de foto af en 
hangt die op een van stoelen in de Ontmoetingskerk. Een foto opsturen 
naar Kerkelijk Bureau, Domeinlaan 2 kan ook.  
 
We leven in een vreemde tijd. Niemand had dit kunnen bedenken. We 
moeten afstand van elkaar bewaren en kunnen niet meer onbekommerd 
bij elkaar op bezoek gaan en gaan winkelen. Dat heeft grote gevolgen 
voor ons allemaal. Her en der hoor ik verhalen van mensen die elkaar 
helpen. Dat is mooi! Heeft u hulp nodig of heeft u behoefte aan een 
gesprek? Schroom niet om ons te bellen of uw ouderling, pastoraal 
medewerker of contactpersoon. We zijn er voor!  
 
De ontwikkelingen gaan snel, er gebeurt veel. Om u op de hoogte te 
houden maken we dankbaar gebruik van de digitale mogelijkheden. We 
attenderen u graag op onze website www.pkndieren.nl,  Facebook 
www.facebook.com/protestantsegemeente.dieren/ en Twitter: 
twitter.com/pkndieren. 
 
Met een hartelijke groet mede namens mijn collega’s,  
ds. Kees Bochanen 
 
 
 
Palmpasenstok 
Zondag is het Palmpasen. We denken dan aan de dag dat Jezus in 
Jeruzalem werd binnengehaald als een koning. Als we bij elkaar komen in 
de kerk, versieren we in de kindernevendienst onze Palmpasenstokken 
en komen daarmee in een optocht de kerk binnen. Helaas lukt dat 
komende zondag niet. Maar met de bijlage bij de zondagsbrief kan je wel 
een Palmpasenstok maken. Wist je dat alle dingen aan de stok een 
betekenis hebben? Ik ben heel benieuwd hoe jouw Palmpasenstok er 
straks uitziet! Stuur je een foto via de app of mail? Top!! Groetjes, Jantine 
(06 1664 2291 of jantinegroenewold@pkndieren.nl). 


