
PG Lingestreek nr. 4  dd 21 februari 

  

Kerkdiensten:  

Zondag 26 februari – 1e zondag 40 dagen tijd 

• Asch Marjon Bosch 

• Kapel-Avezaath ds. E. Hagen 

• Zoelen ds. H. Overdijk uit Ommeren 

Diaconie: Kerk in Actie Zending (Zambia, maatjes voor gezinnen zonder 

ouders) 

 

Vrijdag 3 maart Wereldgebedsdag Buren 19.00u St Lambertuskerk 

 

Zondag 5 maart 

• Rijswijk ds. G. v.d. Velde streekdienst 

• Zoelen ds. D. van der Wel uit Zoelen 

Diaconie: Dovenpastoraat 

 

Meer informatie is te vinden op de website: www.pglingestreek.nl 

 

Gezamenlijke berichten  

 

Herinnering: samen zoeken we een nieuwe dominee  

 

Dinsdagavond 21 februari, om 19.30u in Kapel-Avezaath.  

Informatie en gesprek over het zoeken van een nieuwe dominee, die 

naast ds Everdien Hagen en kerkelijk werker Sandra Schelling met onze 

gemeente zal optrekken. Iedereen is welkom om mee te denken.   

Voor meer info zie de vorige Kerk Roept.  

 

STILTEDIENSTEN IN DE 40-DAGENTIJD 
 
Al veel jaren is het in Zoelen een goede gewoonte om op de 
woensdagen in de 40-dagentijd een korte Stiltedienst te houden. Deze 
traditie is twee jaar onderbroken door de pandemie. Nu vinden zij D.V. 
weer plaats van 19.30 uur tot 19.50 uur in de consistorie van de 
Stefanuskerk in Zoelen. De voorbereiding en leiding van zo’n dienst 
berust bij één van onze gemeenteleden. We zijn blij dat we weer een 
aantal mensen hebben gevonden die bereid zijn een avond te verzorgen. 

http://www.pglingestreek.nl/


Dit jaar pakken we het thema op dat we twee jaar geleden moesten laten 
liggen: Eindeloze liefde. 
Iedere avond stellen we uit het Evangelie volgens Johannes een 
bijbelgedeelte centraal waarin we Jezus volgen op weg naar het kruis.  
We lezen, mediteren en zingen er over met elkaar. 
De eerste Stiltedienst is a.s. woensdag, 22 februari, 19.30 uur in de 
consistorie van de Stefanuskerk in Zoelen. 
We hopen op een aantal inspirerende bijeenkomsten waarop alle 
mensen uit de PG Lingestreek en daar buiten zich van harte welkom 
weten. ( informatie: Ed en Tine Snijders tel 681482)  
 
Data  Bijbelgedeelte  onderwerp       Voorg.  
    
22 febr. Joh. 13 (vs. 21-30) Jezus, Judas en…    E.Snijders 
  
1 maart Joh. 13 (vs. 8b)  De voetwassing        D.van der Wel 
 
Wereldgebedsdag : vrijdag 3 maart, 19.00u  
 
Ook terug van weggeweest is de Wereldgebedsdag. Dit jaar niet in 
Oranjehof, maar in de St Lambertuskerk in Buren. Het thema is:  
Zichtbaar geloven, naar Efeze 1: 15 : “ik heb gehoord van jullie geloof”.  
Het koor Zingen tussen Lek en Linge zal medewerking verlenen aan dit 
moment van gebed. Wereldwijd verbonden met elkaar.  
 
Catechisatie. 
Ook dit seizoen wordt er catechisatie gegeven voor jongeren van de PG 
Lingestreek. De inhoud van de catechisatie is vooral: achtergronden van 
de Bijbel, het ontdekken van Bijbelse lijnen, en doorpraten over de vraag 
wat de Bijbel voor mensen nú kan betekenen. De catechisatie wordt 
gegeven door ds. Schenderling; aanmelden kan via 
j.schenderling@planet.nl. De catechisatie wordt om de veertien dagen in 
de kerk van Kerk Avezaath gegeven van 19.00 tot 19.45 uur. De 
volgende data zijn dinsdag 21 februari en 7 maart. Nieuwe deelnemers 
zijn altijd welkom! 
 
Nieuws uit Kerk- en Kapel-Avezaath 

 

Terugblik 12 februari  

Dit was de derde dienst van een drieluik: het afscheid op 22 januari in 

Kapel, de start van de PG Lingestreek en bekrachtiging van de 

ambtsdragers op 29 januari in Buren, en op 12 februari in Kerk-

Avezaath: de presentatie van de kernraad. Alle werk in de kerk doen we 

mailto:j.schenderling@planet.nl


samen of het nu op de voorgrond is of op de achtergrond. Ook het werk 

in de dorpen gaat door! De kernraad is geen bestuur, maar deze mensen 

willen wel verantwoordelijkheid dragen voor een deel van wat we doen. 

Dat geeft vertrouwen voor de toekomst. Naast de ambtsdragers, die ook 

van de kerkenraad van de PG Lingestreek deel uit maken zijn dit: 

Werkgroep kern kerkrentmeesters: Cor van der Netten van Stigt, Peter 

Timmerman en Kees van Baal. 

Omzien naar elkaar: Riet van Buren, Greet Visser, Henny Keij en Jannie 

van Dee 

Diakonie: Netty Karsijns en Hans Jurgens 

Ledenadministratie: Wilma Boudewijn 

Communicatie: Annie van Dijk, Sonja van Arkel en Henk Brouwer 

Kosters: Henk en Astrid Brouwer en Jacqueline Kat 

Zondagschool: Beppie van Eck en Sandra Schelling 

We vragen U hen te steunen met uw belangstelling, medewerking en 

gebed.  

 

Verantwoording: 

4-2 €10, 6-2 €10, 10-2 €20, 13-2 €15 allen ontvangen via Riet van Buren 

voor het kerkenwerk. Op 2-2 €30 via Gerda van der Netten van Stigt. 13-

2 € 10 voor het bloemenfonds. Op 4-2 €10 en op 7-2 €10 via ds Hagen. 

Op 12-2 €25 bij Ruimte voor Stilte in de Kapel. Allen hartelijk dank voor 

deze gaven. 

 

Meeleven met : we ontvingen bericht van het overlijden van Peter 

Muijen, beter bekend als Piet. Hij is op 30 januari in Tiel overleden. Piet 

en Anna Muijen van Toorn waren meer dan 60 jaar samen. Hij was de 

laatste jaren niet meer de man die hij was, toen hij in het 

constructiebedrijf aan de Lingeweg te vinden was. Langzaam is hij 

achteruit gegaan. Daarom staat nu op de kaart : het is goed zo.  

We bidden Anna, zijn dochter Annemieke en haar gezin kracht toe met 

de herinnering aan hem in hun hart verder te gaan.  

 

Voor ieder die overvallen is door een slecht nieuws gesprek, of plotseling 

moest worden opgenomen bidden wij Gods kracht en nabijheid toe. Ook 

in ons midden zijn zoveel mensen die hun moed weer bij elkaar moeten 

rapen om een moeilijke fase van hun leven door te komen. Moge God 

jullie troost en baken zijn.  

 



Ook in ons werk en in ons dorp komen we mensen tegen die familie 

hebben verloren in Turkije of Syrie. Er zijn geen woorden voor het leed 

dat zij doormaken. Misschien is de drempel groot, maar luisteren ook 

naar hun verhaal kan voor hen en voor jezelf veel betekenen.  

 

 

Bloemen: 

op 29 januari was de bloemen groet voor fam. Lahey en fam. v.d. Bosch 

uit Kerk-Avezaath. Ook Teunis Burgers uit Kapel-Avezaath ontving 

bloemen namens onze gemeente.  

4 februari gingen er bloemen naar Willie van Vulpen en Anita van 

Haaften uit Kapel-Avezaath. 12 februari hebben Gep van Scheerdijk, Els 

van Zandwijk en Margreet Monhemius de bloemen met een groet vanuit 

de gemeente ontvangen. Op 10 feb. Heeft Jenny van Winsen bloemen 

ontvangen. 

 

Dank 

Voor alle aandacht, telefoontjes, kaarten en bloemen tijdens  

alle dipjes in mijn gezondheid èn voor mijn 80e verjaardag, wil ik 

iedereen héél, héél hartelijk bedanken! Ik ervaar het als een warm bad! 

Greet Visser 

 

Jarigen (75+): 

1 mrt mw. A.G. Schimmel – Borias en dhr. D.J. van Gessel, 2 mrt dhr. 

Arfman, 6 mrt mw. E.J. Verbeek - Rietveld 

 

Diaconie: NLABNA 0538034335 – NL15INGB0000901462  

tnv Diaconie Protestantse gemeente van Avezaath. 

Kerkrentmeesters: NL67RABO0362904561 – NL66INGB0000919071  

tnv Kerkrentmeesterlijk beheer Protestante gemeente van Avezaath 

 

Lampje: 

Woordeloos 
Woorden van Jezus 
gaan veertig dagen 
met ons mee 
 
vergezellen ons denken en doen 
veertig dagen aan één 



 
hechten zich 
ondanks alle uiterlijk vertoon 
aan hart en nieren 
 
woordeloos vormen ze 
maken het hart 
gevoelig voor vreugde 
filteren ze wat van waarde is 
het overige mag aan ons voorbij gaan 
 

Aukje Wijma 

 

 

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, 

domineehagen@pglingestreek.nl  

internet: www.kerkenkapel.nl en www.pglingestreek.nl  
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