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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. 
 
1e Collecte zondag 12 april 2020 - Kerk in Actie - Onderwijs 
kansarme kinderen - India 
In India worden duizenden Dalit-kinderen gediscrimineerd en 
buitengesloten omdat ze niet bij een kaste horen. Samen met lokale 
partnerorganisaties wil Kerk in Actie deze kinderen helpen om uit de cirkel 
van armoede te komen en niet meer buitengesloten te worden. Ze zijn 
voor en na schooltijd welkom in een Bala Bata, een speciale dorpsschool. 
Daar krijgen ze huiswerkbegeleiding en muziek-, dans- en sportlessen. Zo 
krijgen ze meer zelfvertrouwen en verbeteren hun schoolprestaties. Ook 
wordt er gekeken naar de thuissituatie van de kinderen.  
Een hartelijk groet, namens de Werkgroep Kerk in Actie, Ria van Voorst-
Lockhorst 
 
 
AMNESTY INTERNATIONAL schrijfactie april 2020 
Het is mogelijk, ook in deze Coronatijd, brieven te ondertekenen. Deze 
brieven vindt u als bijlage bij deze zondagsbrief van 12 april. 
U kunt ze afdrukken, ondertekenen en sturen naar het adres bovenaan de 
brief. Een Nederlandse vertaling is ook bijgevoegd.  
De brieven betreffen de volgende situaties: 
• China: Oeigoerse academicus al meer dan 5 jaar onterecht vast. 
• Taiwan: 31 jaar in dodencel na oneerlijk proces. 
• Egypte: kritische onderzoeker opgepakt en gemarteld. 
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      Zondag 12 april  2020 - Pasen 
 
 
Voorgangers:  ds. Gert Jansen, ds. Joke Quik en ds. Kees Bochanen  
Ouderling van dienst: Edwin Ruigrok 
Cantor – organist: Martin Kas 
 
VOORBEREIDING 
Orgelspel 
Binnendragen Paaskaarsen 
Lied 600 1, 2 
Welkom / aansteken kaarsen 
Gebed van toenadering 
Bemoediging 
Kyriëgebed    
Gloria  Lied 645  1, 5, 6 
 
HET WOORD 
Groet 
1e lezing   Exodus 14, 9 - 31 
Lied 606  1, 2  solo 

2e lezing   Johannes 20, 1 – 18 
Ontmoetingskoor  Lied 216 
Overweging 
Meditatieve stilte 
Lied 630  1, 4 
 
GEBEDEN EN GAVEN  
Voorbeden  
Stil gebed – Onze Vader 
Mededelingen 
Lied 634  
Zegen 
Orgelspel 

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

(NL72RABO0313603057) 
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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. Sinds vorige week zondag 
worden de liederen in de uitzending getoond met tekst en muziek. De 
uitgever van het liedboek heeft hier tijdelijk toestemming voor gegeven 
vanwege de bijzondere situatie. Voorwaarde is wel dat de uitzending na 7 
dagen van internet wordt verwijderd. 
 
Vanmorgen vieren we Pasen, het feest van de opstanding, de 
overwinning van het donker door het licht. Als teken van Gods licht, dat 
het duister doorbreekt, wordt aan het begin de Paaskaars de kerk 
binnengedragen. Dit jaar zelfs 3 Paarskaarsen, één voor elk van de 3 
gemeenten waarmee we vanmorgen samen Pasen vieren. Uit elk van die 
gemeenten gaat vanmorgen een voorganger voor: Joke Quik (Spankeren, 
Laag Soeren en Dieren NO), Gert Jansen (Ellecom – De Steeg) en 
ondergetekende (Dieren). Pasen vieren in Coronatijd, het is als Pasen 
vieren in de woestijn op weg naar het land van belofte. We blijven geloven 
in het licht dat het donker verdrijft. 
 
Aanstaande donderdag (16 april) is het 75 jaar geleden dat onze regio 
werd bevrijd.. Daarom wordt er voor iedereen op zondag 19 april om 
10.00 uur een digitale herdenking en viering 75 jaar vrijheid 
georganiseerd vanuit de Dorpskerk in Rheden. U kunt deze herdenking 
rechtstreeks volgen via kerkdienstgemist.nl. Vul de plaatsnaam Rheden in 
en klik op de gewenste datum. De herdenking wordt georganiseerd door 
de R.K. Eusebiusparochie, alle Protestantse gemeenten van de 
burgerlijke gemeente Rheden en ook de Protestantse gemeente 
Rozendaal. Namens de kerken zullen diaken Ronald Heinen en ds. Gert 
Jansen voorgaan. Namens de gemeente Rheden zal burgemeester Carol 
van Eert aanwezig zijn en spreken. Het thema van de herdenking is 
Vrijheid is goedkoop, vrijheid is duur en onbetaalbaar.  
 
Nu de zalen in de kerk niet gebruikt worden biedt dit een ideale 
mogelijkheid voor schilderwerk in de Regenboogzaal en de Gele zaal. 
Wie kan en wil een handje helpen?  Er is een aantal dagen gereserveerd: 
15 t/m 17 april, 20 t/m 23 april en 29 april t/m1 mei. Op 1 mei willen we 

wel graag afronden want daarna komt een vloerenbedrijf de vloeren van 
beide zalen behandelen. Wie mee wil helpen kan zich melden bij Stef 
Nieuwland (06 21595310/ wsnieuwland@upcmail.nl). De 1,5 meter zal in 
acht worden genomen! 
 
Mede namens mijn collega’s wens ik u een gezegend Pasen,  
ds. Kees Bochanen 
 
 
 

Vanuit Berlijn ( Niederschönhausen )kregen we deze groet.

 


