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Kerkdiensten: 

Zondag: 15 januari streekdienst Zoelen mw. S. Schelling 

Diaconie: Vluchtelingenwerk Oost Nederland 

Zondag: 22 januari Kapel-Avezaath, ds. E. Hagen 

Diaconie: Plaatselijk werk ouderenbezoek 

De diensten zijn meestal ook live te volgen of achteraf terug te kijken / 

luisteren: zie website www.tussenlekenlinge.nl 

Voor wie wil doneren: 

Diaconie: NLABNA 0538034335 – NL15INGB0000901462  

tnv Diaconie Protestantse gemeente van Avezaath. 

Kerkrentmeesters: NL67RABO0362904561 – NL66INGB0000919071  

tnv Kerkrentmeesterlijk beheer Protestante gemeente van Avezaath 

 

Website Streekgemeente: pglingestreek.nl 

 

Op de webiste vindt U alle actuele informatie over de PG Lingestreek. 

Ook een verslag in foto’s en tekst over het moment van tekenen van de 

overeenkomst tot fusie en de dienst van 1 januari in Zoelen met het 

afscheid van de Streekgemeente tussen Lek en Linge en van de 

streekkerkenraad.  

Actie kerkbalans: Geef vandaag voor de kerk van morgen 

Vandaag voor de kerk van morgen 
Slogan van de Actie Kerkbalans is ‘Geef vandaag voor de kerk van 
morgen.’ Want kerken willen ook voor de generaties die komen van 
betekenis zijn. Wanneer kerkleden vandaag geven, kan de kerk ook in 
de toekomst blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat: omzien naar 
elkaar. We hopen dat we ook in 2023 weer op u mogen rekenen!  
 

De kerk is niet alleen voor ons maar ook voor de generaties na ons van 

grote waarde. Na een aantal lastige jaren staan de kerkdeuren nu weer 

wagenwijd open en daar zijn we dankbaar voor! Daarom is het nu tijd om 



weer vooruit te kijken. Zodat we ook in de toekomst van betekenis 

kunnen zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. 

Uitnodigend kunnen zijn voor jonge mensen die hun leven nog voor zich 

hebben. Door vandaag te geven, maken we de kerk van morgen 

mogelijk. 

Verantwoording: bij Ruimte voor Stilte, in de Agatha-Capel is €27- 

gegeven. Op 24-12 ontving Ria Zondag €5- en op 02-01 kreeg ds Hagen 

€10- voor het werk van de kerk. Hartelijk dank!  

 

Aanvulling: In het in memoriam van Johan van Ooijen schreef ik ook 

over de begintijd van de maaltijd in het Dorpshuis. Ik noemde daar Miep 

Vogelzang maar ook Bep van Ginneken stond aan de wieg van dit mooie 

initiatief. Goed om haar naam en bijdrage te gedenken.  

 

Twee bijzondere diensten:  

Eind januari zien we twee bijzondere diensten tegemoet waar we van 

harte alle lezers van dit blad voor uitnodigen.  

22 januari zetten we de ambtsdragers in het zonnetje die geen deel 

zullen uitmaken van de kerkenraad, Greet Visser, Cor van de Netten van 

Stigt en Netty Karsijns en bedanken we Gep van Scheerdijk voor zijn 

kosterschap en Hans Jurgens voor zijn werk in de diakonale werkgroep. 

Op deze zondag zullen we terugkijken maar ook vooruitkijken naar hoe 

we verder gaan. Van harte welkom. 

10.00u, Agatha-Capel, Kapel-Avezaath  

29 januari is er een grote gezamenlijke dienst in Buren. Voor die dienst 

nodigen we jullie nu vast uit. Ook de kinderen van de zondagschool en 

hun ouders en de jongeren die meedoen met de jongerendienst. 

Reserveer deze datum vast: 10.00u in Buren tot ongeveer 12.30u. 

We willen graag iedereen van de PG te Lingestreek die van zingen houdt 

uitnodigen om mee te zingen in het gelegenheidskoor. Oefenen is op 

maandagavond 9, 16 en 23 januari van 19.30 tot 21.30 in de kerk van 

Buren. 

Wie doet er mee? Loop binnen en zing je warm!  

 

Bloemen: 

Er zijn bloemen gebracht bij Petra Sloot  en bij Aart Keij met een 

hartelijke groet van de gemeente.  

 

Meeleven met: Riet van Buren is het nieuwe jaar goed begonnen. Ze is 



weer thuis in Kapel-Avezaath. Nu komt het aan op revalideren. Wat een 

opluchting dat de periode in het ziekenhuis voorbij is.  

Ieder die psychisch of lichamelijk zware tijden doormaakt willen we 

kracht en moed toe bidden. Het licht is sterker dan het duister, dat is de 

belofte waar we altijd aan vast mogen houden.  

Hartelijk dank voor alle goede wensen die ons hebben mogen bereiken.  

We wensen jullie allen toe dat je het licht van Gods liefde mag koesteren 

en doorgeven ook dit nieuwe jaar.  

 

Jarigen (75+): 

09-01 Mw. A.J.H. van Buren – v. Kuilenburg, 13-01 dhr. I.J. Lems, mw. v. 

Buren - v. Valburg en mw. J.A. Lodder – Mondeel 

 

 

Lampje: 

Jouw plaats 

de plaats die je hebt 

daar ben je nodig nu 

net als iedere ster 

zijn plaats kreeg 

aan het firmament 

zo vervul jij je taak 

waar je nodig bent 

nee – twijfel nu maar niet 

je uitgestoken hand 

bij een vriendendienst 

je warm woord 

voor een mens in nood 

ook je glimlach – 

brengen in het duister: licht 

weet dat Genade je begeleider is 

 

je bent nodig 

waar je nu bent 

 

Vrij naar Elisabeth Searle Lamb 

 

Met hartelijke groeten, mede namens dominee Hagen en de kerkenraad.              



Annie van Dijk, T 0344-615077, e-mail: fam.vdk@upcmail.nl  

Ds. E. Hagen, Dorpsstraat 11, 4012 BE Kerk-Avezaath, T 0344-681500, e-mail: ehagends@hetnet.nl 
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