
   
 
 
 
 
 

    29e jaargang nummer 17 
                                        Zondag 2 mei 2021      
 
 
 
 

 
 Voorganger:  

Ouderling van dienst: 
Organist:                             
Lectrix:                                 
Zanggroep:                          
Studioteam: 
 
1ste collecte: 
2de collecte:                                

ds. Kees Bochanen 
Anne van Buiten 
Hans Schimmel 
Hetty Plantinga 
Rini van Dijkhuizen en Stef Nieuwland 
Wopke Pol en Floris Bollen 
 
Diaconie 
PKN 50% JOP/ 50% Eigen jeugdwerk 
 

 

 VOORBEREIDING 
Orgelspel 
Welkom/aansteken kaarsen 
Gebed van toenadering 
Psalm 98  1, 2 
Bemoediging 
Kyriëgebed  
Gloria   Psalm 98 3, 4 
 
HET WOORD 
Groet 
Voor de kinderen 
1e lezing   Deut. 4, 32 - 40 
Lied 326 

2e lezing   Johannes 15, 1 - 8 
Lied 841 
Uitleg en verkondiging 
Orgelspel 
 
GAVEN EN GEBEDEN 
Voorbeden  
Stil gebed – Onze Vader 
Mededelingen 
Inzameling der gaven  
Orgelspel 
Lied 655  1, 2 en 5 
Zegen  - gesproken Amen 
Wilhelmus door DHO 

 

 
Vandaag is het de 4e zondag van Pasen. Ook deze zondag staat nog volop in het licht van 
Pasen. De naam van deze zondag luidt ‘Cantate’ = ‘Zing’. De psalm van de zondag, Psalm 98, 
sluit hierbij aan: ‘Zing een nieuw lied voor God de Here’. Met deze Psalm beginnen we dienst. 
Het 3e en 4e vers van de psalm lenen zich uitstekend voor het Gloria: ‘Laat heel de aarde een 
loflied wezen’. Het slotlied, Lied 655 (‘Zing voor de Heer een nieuw gezang’), is speciaal voor 
zondag Cantate gemaakt door Willem Barnard (tekst) en Frits Mehrtens (muziek). Vers 2 ‘Hij 
gaat u voor in wolk en vuur, gunt aan uw leven rust en duur’ roept herinnering op aan de uittocht 
van het volk Israël uit Egypte en de bevrijding uit de slavernij. Dit thema staat centraal in de 
eerste lezing van vanmorgen, Deuteronomium 4, 32 – 40. 
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Het zingen keert ook terug in Lied 326, dat na de lezing uit Deuteronomium wordt gezongen. 
Met in vers 3: ‘Dit woord blijft leven in een lied. Waar mensen zingen sterft het niet’. De tekst is 
van Sytze de Vries. Hans Schimmel, de organist van vanmorgen, heeft het voor deze dienst 
aangedragen, waarvoor dank. 
 
Helaas blijft het zingen vandaag in de kerk nog beperkt tot de zang van 2 solisten. Maar we zijn 
wel blij dat er vandaag weer 30 gemeenteleden in de dienst aanwezig mogen zijn. Zo kunnen 
we ook hier in de kerk weer iets van gemeente-zijn ervaren.  
 
Het thema van vanmorgen is ‘vrijheid’, met daarbij de vraag of er zoiets als absolute vrijheid 
bestaat. Of is onze vrijheid altijd een relatieve vrijheid, in relatie tot de ander? Dit thema is 
ingegeven door de schriftlezingen van vanmorgen en door de Bevrijdingsdag die wij komende 
week vieren. In het kader van Bevrijdingsdag zullen we deze dienst afsluiten met het Wilhelmus. 
Ook dat mogen we in de kerk niet zingen. Daarom maak ik evenals vorig jaar gebruik van een 
filmpje van het Dierens Harmonie Orkest. Van hun dirigent Geert Jan Dijkerman kreeg ik direct 
groen licht om het opnieuw te gebruiken, waarvoor dank. 
 

 
Omdat elkaar ontmoeten op dit moment bijna niet mogelijk is, is ook de Intercitygroep sinds 
september niet meer bij elkaar geweest. Om elkaar toch weer even te zien en te spreken stond 
er voor vandaag een online bijeenkomst gepland. Omdat de aanmelding beperkt bleef tot zes 
deelnemers uit Dieren en directe omgeving, van wie de meesten toch al van plan waren om 
weer naar de kerk te komen, hebben we er een live bijeenkomst van gemaakt. Na de dienst 
zullen we met elkaar napraten in de Regenboogzaal. Dit keer is deze nabespreking helaas 
alleen voor de leden van de Intercitygroep. 
 
Met een hartelijke groet, mede namens mijn collega’s, 
ds. Kees Bochanen 
 
De bloemen gaan als groet van ons allen naar: 
Dhr. Heg, Dr. Schaepmanstraat 57 
 
Afscheid van Ds. Kees Bochanen op zondag 13 juni 
De voorbereidingen zijn in volle gang. In Kerknieuws op blz.18 kunt u er al iets over lezen. 
Hoewel de maatregelen rondom Corona een beetje versoepeld worden, moeten we er toch 
vanuit gaan dat niet de totale gemeente de dienst in de kerk mee kan maken. 
Gelukkig wél via "uitzending gemist"! Of en hoe er ruimte is voor individuele gemeenteleden om 
een deel van het programma 's middags te volgen is nu nog niet in te schatten. 
Maar onthoud in ieder geval de datum: 13 juni. En let op de nieuwsberichten via Kerknieuws en 
de Zondagsbrief. 
 
Namens de Werkgroep "Afscheid Kees", 
Hennie Jensen 
 

Gelre Zutphen 
Postbus 9020 
7200 GZ Zutphen 

Ziekenhuis Rijnstate 
Postbus 9555 
6800 TA Arnhem 

Ziekenhuis Zevenaar  
Postbus 9000 
6900 GA Zevenaar 

UMC St. Radboud 
Postbus 9101 
6500 HB Nijmegen 

  

 


