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Foutieve QR code in kerknieuws maart-april 
In het kerknieuws van maart-april is een verkeerde QR code afgedrukt op pagina 
23 onder de verantwoording van de giften. Deze QR code verwijst niet naar onze 
kerk. Als deze toch gebruikt wordt, komt het gedoneerde geld bij een andere 
gebruiker. Heeft U deze vergissing gemaakt dan is er maar 1 oplossing en dat is 
het storneren van de afschrijving. De QR code op pagina 19 is wel juist. 
De penningmeester CvK, Henk Nijman 
 
PaasChallenge 
Stel je voor dat je in een tijdmachine kan stappen, terug rondlopen het jaar 30 van 
onze jaartelling… Overal kom je QR codes tegen en ga je het gesprek aan met 
virtuele gesprekspartners uit de tijd van Jezus. Welkom bij de PaasChallenge 
2021! 
Wanneer? Beschikbaar tot en met 4 april, dagelijks van 9u tot 18.30u.  
Waar? In Dieren, de startlocatie ontvang je na inschrijving. 
Hoe lang? Je maakt een wandeling van 1u tot 1,5u. 
Voor wie? De PaasChallenge is ontwikkeld voor jongeren in de leeftijd van 10 tot 
18 jaar, maar is ook zeker geschikt voor volwassenen.  
Meer info en link naar de inschrijfpagina: www.pkndieren.nl of mail, bel of app 
Jantine via jantinegroenewold@pkndieren.nl of 06 1664 2291  

 
Messy Church 
Wij willen graag met jou én je familieleden op zaterdag middag 3 april om 16.30 
uur op een leuke interactieve manier (zoom) het verhaal van Pasen beleven. 
Connect op 3 april en ontdek wat het Paasverhaal nu werkelijk betekent. Dit 
feestje is vooral gericht op kinderen in de basisschoolleeftijd samen met hun 
(groot)ouders. Want waar gaat Pasen nu eigenlijk over: eieren, paashaas, kippen, 
Palmpasenstok of ….? 

Benieuwd? Kijk dan eerst voor meer info op pkndieren.nl/messychurch of 

facebook https://www.facebook.com/MessyChurchDiereneo 

 
Project Doorgeefboekje 
Leuke en verdiepende ontmoetingen voor iedereen in onze gemeente. Als je 
meedoet, maakt iemand een afspraak met je en komt langs met het 
doorgeefboekje. Je kiest er samen een opdracht uit wat jullie aanspreekt. 
Sommige opdrachten vragen wat voorbereiding. 
Als de opdracht klaar is, schrijf je er samen ook iets over op. Je gast gaat weg,  
Je kunt je opgeven of meer informatie krijgen bij: 
Jantine Groenewold, jantinegroenewold@pkndieren.nl 
Ellen Bollen-Weide, ellen.bollen@xs4all.nl 
Hetty Plantinga, hettyplantinga@gmail.com   
 

 

29e jaargang nummer 12 
                                                     Zondag 28 maart 2021 

 
Voorganger:    ds. Kees Bochanen 

m.m.v. Christine Schellevis, werkgroep KIA      
en de leiding van de kindernevendienst 

Ouderling van dienst:   Hetty Plantinga  
Lectrix:     Els Reijnen  
Organist:   Hans Schimmel  
Violiste:    Rini van Dijkhuizen 
Zangers:    Hans Bouman en Angelique de Coo  
Zondagskind:    Jet Janssens   
Studioteam:    Paul van Dijk en Floris Bollen  
 
1ste collecte:    Diaconie  
2de collecte: PKN 50% JOP / 50% Eigen jeugdwerk 
 

 

DE VOORBEREIDING 
Orgel- / vioolspel 
Welkom / aansteken kaars 
Project / Kids in Actie 
Gebed van toenadering 
Lied 438  1 en 2 
Bemoediging 
Kyriëgebed  
Lied 438  3 en 4 
 
HET WOORD 
Groet 
1e Schriftlezing  Jesaja 50, 4 - 7 
Lied  548  als gedicht 
2e Schriftlezing  Marcus 11, 1 - 11 

Lied 550 
Uitleg en verkondiging 
Orgel- / vioolspel 
 
GEBEDEN EN GAVEN  
Voorbeden 
Stil gebed, Onze Vader 
Mededelingen 
Kerk in Actie 
Inzameling der gaven  
Orgel- / vioolspel 
Lied 556 
Zegen   
Orgelspel 
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Hartelijk welkom in de dienst. Helaas nog steeds online. Heeft u thuis al een 
kaars aangestoken? In de kerk wordt vandaag de laatste paarse kaars van de 
40dagentijd ontstoken, want vanmorgen op Palmzondag beginnen we aan de 
laatste week voor Pasen, de Stille Week. Vanmorgen staat het verhaal van de 
intocht centraal, dit keer zoals de evangelist Marcus het ons vertelt (Marcus 11, 
1 – 11). Ook deze zondag is er kindernevendienst online. We beginnen de 
dienst samen via kerkdienstgemist.nl. Direct aan het begin van de dienst is er 
een moment voor de kinderen. Daarna kunnen de kinderen naar hun eigen 
online kindernevendienst met hun eigen bekende kindernevendienstleiding. 
 
Aan het begin van de Stille Week zijn er oecumenische vespers. Die beginnen 
om 19.00 uur. De vespers zijn digitaal te volgen vanuit Spankeren (maandag), 
de Emmaüskerk (dinsdag) en de Ontmoetingskerk (woensdag). In de 
Emmaüskerk mogen 30 mensen. Aanmelden tot uiterlijk vrijdagavond 26 
maart 19.00 uur via emmauskerkdieren@gmail.com. De vesper op 
maandagavond wordt gevolgd door de koffiestop eveneens online. Tijdens de 
koffiestop zal Annemarieke Voorsluijs, consulente van Kerk in Actie, ons meer 
vertellen over ons nieuwe project voor kansarme kinderen in Colombia. Ook is er 
gelegenheid om via WhatsApp en SMS vragen te stellen of reacties te geven. 
 
De Avondmaalsviering op Witte Donderdag is vanuit Spankeren (19.30 uur). De 
diensten op Goede Vrijdag (19.30 uur) en Stille Zaterdag (19.30 uur) zijn vanuit 
de Ontmoetingskerk. Op Eerste Paasdag is om 7.00 uur de Paasdageraaddienst 
met Avondmaal. Om 10.00 uur is dan de Paasdienst. 
 
Na de Paasdageraaddienst is er een online Paasontbijt (8.30 – 9.00 uur). Dek 
uw tafel feestelijk en laat het ontbijt vrijdag of zaterdag bij u thuis bezorgen. U 
kunt het Paasontbijt bestellen door een mail te sturen naar Christine Schellevis 
via kerkinactie@pkndieren.nl. U kunt haar ook bellen: 0313-421510. Vermeld bij 
opgave uw adres en voor hoeveel mensen u het ontbijt bestelt. Het pakket bevat 
een aantal basis-elementen zoals opbakbroodjes, paasbrood en eieren. In ieder 
pakket zitten ook liturgieën voor de Paasdageraaddienst en de Paasdienst. Bent 
u alleen en vindt u het leuk om bij iemand aan te schuiven of wilt u een gast 
ontvangen, meld dat dan bij uw aanmelding. We vragen een vrijwillige bijdrage. 
Wat overblijft is voor het nieuwe project van Kerk in Actie in Colombia. Na 
opgave ontvangt u per email een link waarmee u kunt inloggen in Zoom om zo 
elkaar tijdens het ontbijt te zien en te spreken. Met elkaar verbonden via ZOOM 
vieren we dan toch zo samen het Paasontbijt. Doet u mee?! Aanmelden kan tot 
1 april (geen grap!). 
 
Op vrijdag 19 maart overleed Harrie Kuizinga, lievelingsmens van Esther 
Teunissen, vader van Boaz, Jaël en Amal en schoonzoon van Hein en Teun 
Teunissen. Harrie is 51,5 jaar geworden. Esther is een aantal jaar in onze 
gemeente werkzaam geweest als kerkelijk jongeren werker. Vanuit die jaren 

weten wij ons als gemeente extra verbonden met haar en haar gezin. In 
gedachten zijn we bij hen. Wie Esther en haar kinderen een blijk van meeleven 
wil sturen: De Teuge 45, 7205 GB  Zutphen. 
 
Op zondag 21 maart overleed Wytse Noordhof. Wytse had eerder die week 
een operatie ondergaan. Alles ging goed totdat er een complicatie optrad met 
grote gevolgen. Ik heb Wytse leren kennen en waarderen als een betrokken 
mens, vooral ook betrokken bij de mensen die het minder hebben. Wytse was 
een man met humor en ook met diepe ernst. Hij had een groot talent voor 
tekenen. Uiteindelijk heeft hij daar zelfs zijn beroep van weten te maken. Ook als 
gemeente hebben we volop van zijn talent mogen genieten. Ook als lid van de 
werkgroep Kerk in Actie heeft hij menige visuele bijdrage geleverd. Zijn 
plotselinge overlijden betekent een groot verlies voor zijn vrouw Hilde en voor 
hun beide zonen Arjen en Christiaan en hun gezinnen en voor velen in onze 
geloofsgemeenschap. Dat de vele goede herinneringen de pijn wat mogen 
verzachten. De rouwdienst vindt plaats op vrijdag 26 maart om 11.00 uur in de 
Ontmoetingskerk en is te volgen via www.kerkdienstgemist.nl. 
 
Mevr. Peters – Koedooder (Larixhof) verblijft op dit moment in een tijdelijke 
kamer in de Oude Plataan. Dinsdag aanstaande verhuist zij naar Elden om zo 
dichter bij haar dochters te wonen. Haar nieuwe adres is: Villa Oosterveld, 
Rijksweg West 65  6842 BB Arnhem. Voor wie haar een kaartje wil sturen. 
 
Frans Ort is herstellende van een operatie. Voor hem wordt waargenomen door 
ondergetekende. Ouderenpastor Meinie Visser is met vakantie van vrijdag 19 
maart t/m maandag 29 maart. Ook voor haar neem ik deze periode waar. 
 
Met een hartelijke groet, mede namens mijn collega’s, 
ds. Kees Bochanen 
 
De bloemen gaan als groet van ons allen naar: 
Dhr. Reinders, Vingerhoed 36 
Mevr. Peters – Koedooder, Oude Plataan k. 1.26 
 
Jeugdkerk met: Jesus Christ Superstar  
We draaien dan deze film in de Ontmoetingskerk. Op dit moment is rond Pasen 
de Passie heel populair maar dit concept is afgekeken van deze film. Wij bieden 
je nu de kans het origineel te zien.  Deze film is dan ook met afstand de beste 
rock opera aller tijden en vertelt het verhaal van Jezus.  Deze film  vertelt dus 
het verhaal waar de kerk op is gebouwd en biedt daarnaast  alles wat een goede 
film bieden kan; goede muziek, goede acteurs en goed script.  Kortom dit moet 
je gezien hebben.  
Wanneer?  Zondag 28 maart om 14.30 
Waar? In de ontmoetingskerk 
Andere data om alvast te onthouden zijn 18 april, 30 mei en 27 juni. Wat we dan 
doen hoor je nog. 
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