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Kerkdiensten:  

Zondag 26 maart  

 Buren ds. K. Brevet uit Deventer 

Erichem  ds. Jacques Schenderling met zondagsschool 

Zoelen ds. R. van Laar uit Rhenen 

Diaconie:  Kerk in Actie Wereld Diaconaat: Bangladesh,  

kansen creëren voor jongeren.  

Zondag 2 april  

Kapel-Avezaath, mw. S. Schelling Palmzondag 

Zoelen Ds. J. Kaai uit Giessenburg 

Diaconie  Kerk in Actie Binnenlands Diaconaat:  

omzien naar gevangenen 

 

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

 

Gezamenlijke berichten  

 

Advertentie Jeugdwerker  

 

De advertentie voor een jeugdwerker in onze gemeente is de deur uit.  

U kunt de advertentie vinden op de website. Nu is het afwachten of 

iemand zich geroepen voelt om hier met onze jongeren en hun ouders te 

komen werken. We hopen er op en bidden er voor. 

 

Beroepingsprocedure   

 

21 februari hebben we een goede gemeenteavond gehad. Uit alle 

kernen waren mensen aanwezig, en velen hebben zich uitgesproken 

over het profiel van de nieuwe dominee. Al die opmerkingen zijn 

verzameld. De kerkenraad zal op basis hiervan een profielschets 

schrijven. Tegelijkertijd zoeken we verder naar mensen die in de 

beroepingscommissie willen meedoen. Liefst willen we uit iedere kern 

twee mensen, van allerlei leeftijd, christelijke achtergrond en mannen en 

vrouwen. Een afspiegeling van de PG Lingestreek. Dat lijkt al aardig te 

lukken. Als u dit leest en denkt: dat is iets voor mij, of ik denk dat iemand 

anders daar geschikt voor is. Geef het door aan iemand in je eigen kern, 

die in de kerkenraad zit. Of aan de scriba: scriba@pglingestreek.nl of 

mailto:scriba@pglingestreek.nl


aan ds. Hagen, 0344-681500 ( inspreken mag ook). De kerkenraad zal 

dan de beroepingscommissie vast stellen en de taak geven een nieuwe 

dominee te zoeken. We willen daar graag voor Pasen mee rond zijn. 

Mensen die al eerder ervaring hebben zeiden: het is een heel mooi 

proces. Je leert andere gelovigen ( uit de PG Lingestreek) goed kennen 

en je hoort en ziet heel veel in andere gemeentes. Leerzaam en leuk en 

een bijzondere verantwoordelijkheid om samen te dragen. 

 

 

Actie voor de voedselbank 

Vanuit de PKN is er een verzoek gekomen of kerken hun deuren willen 

openzetten om inleverpunt te worden van houdbare producten voor de 

voedselbank. Voedselbank Nederland kampt steeds meer met het 

probleem dat er te weinig producten binnen komen en dat het aantal 

afnemers flink stijgt. 

Als diaconie willen wij hier graag aan meewerken. In iedere kern waar er 

een kerkdienst is kunnen vanaf a.s. zondag tot aan Pasen houdbare 

producten ingeleverd worden. U moet dan denken aan olie 

(zonnebloemolie/olijfolie), groenteconserven, soep (in blik of zak), 

zilvervliesrijst, volkorenpasta, lang houdbare halfvolle melk, vis in blik, 

koffie, thee, couscous, limonadesiroop, tandpasta en shampoo. 

Wij zullen er dan voor zorgen dat al deze producten bij de voedselbank 

terecht komen.  

U kunt u producten ook bij de volgende adressen inleveren: 

- Familie van Mourik, Culemborgseweg 8, Asch  (tafel achter woonhuis, 

onder overkapping) 

- Joke Vink, Jeudestraat 58a, Zoelen (tafel in openschuur met blauwe 

krat erop. Let op! Hond is vriendelijk, maar wel graag hekken sluiten) 

-Ellie de Jong, Weeshuisstraat 12, Buren (achter om, het pleintje op, 

eerste poort in de schuur staat een tafel met een doos.) 

Met het inzamelen van deze houdbare producten kunnen we een 

belangrijke bijdrage leveren aan de armoedebestrijding in de regio. 

Namens de diaconie, Bep van Mourik 

 

Avonduur 26 maart, Kapel Avezaath 19:30 uur 



Het thema van dit Avonduur is ‘eenvoud’. Op weg naar Pasen is er 

vanouds de uitnodiging om na te denken over wat echt van waarde is. 

Zo kozen we voor het thema: eenvoud. De muziek wordt verzorgd door 

Els Althuizen. Zij bespeelt verschillende renaissance-blokfluiten.  

Welkom bij een afwisseling van muziek, stilte, teksten en gebeden onder 

de hoede van de Hemel. 

De toegang is gratis. U kunt uw waardering na afloop uitdrukken in een 

gift als tegemoetkoming in de kosten.  Verdere informatie bij mevrouw 

J.M. Kat 0344 681500.     

 

OLIEBOLLENACTIE 29 maart 

Woensdag 29 maart 2023 is weer de oliebollen actie, opbrengst 

onderhoud fonds Stefanuskerk in Zoelen. Vanaf 16.30 uur kunt u één 

van onze vrijwilligers bij u aan de deur verwachten met overheerlijke 

oliebollen van Joop van Hilten. Wij hopen dat er weer net zoveel 

vrijwilligers bereid zijn zich in te zetten voor deze actie. Bent u niet thuis, 

dan kunt u de oliebollen bestellen. Bel dan één van de onderstaande 

nummers. Ook kun u de bollen zelf ophalen op Kerkstraat 14 in Zoelen. 

 Telefoon: Corrie van Hilten 0344-681578 of  Gerda Van Teeffelen 

0623830764  

Stiltediensten in Zoelen  

De laatste twee stiltediensten in Zoelen zijn op  

29 maart Joh. 18 (vs. 37-38a)  Voor Pilatus  Alie 

Muijen  

5 april  Joh. 19 (vs. 30)  Kruisiging  Teunie 

Trouwborst  

Van harte welkom om mee te bidden van 19.30 tot 19.50u  

 

Stille Week en Pasen  

Zomaar Pasen vieren gaat niet. Jezus kiest er voor om de diepste diepte 

door te gaan. Hij sterft onschuldig een dood aan het kruis. Zomaar 

Pasen vieren gaat niet. Zeker niet in deze tijd waarin zoveel mensen op 

de vlucht zijn voor oorlog en strijd, zoveel mensen dag in dag uit 

onschuldig lijden. Zomaar Pasen vieren gaat niet. Iedereen die leeft kent 

duistere tijden waarin je niet weet of het ooit nog goed komt, en hoe dan. 



Juist in de Stille Week ervaren we dat de liefde van God niet ontbreekt in 

het diepste donker, als alles ons bij de handen afbreekt. Juist daar 

brengt Hij liefde, hoop en redding. Dat vieren we voluit met Pasen.  

6 april Witte Donderdag: 19.30u, Zoelen: zo eenvoudig kan het zijn. 

Jezus zorgt voor zijn leerlingen, wast hun voeten en geeft hun één woord 

om uit te leven: liefde  

7 april Goede Vrijdag: 19.30u Buren : we volgen Jezus op zijn weg door 

de diepte en bidden samen bij het kruis voor ieder die nu lijdt  

8 april Stille Zaterdag: 21.00u Kapel-Avezaath: er daagt licht. We 

herinneren ons dat God zo met mensen optrekt: Hij draagt ons door de 

diepte heen, telkens weer. Hij draagt Jezus zelfs door de dood heen. We 

delen dit Licht van Pasen  

9 april Paasmorgen: ieder viert in eigen kern het hoge feest van Pasen!   

 

Nieuws uit Kerk- en Kapel-Avezaath 

 

Palmpasen 
Speurtocht voor de kinderen zondag 2 april 9:30 uur 
We gaan weer op speurtocht! Ouders en kinderen vonden het vorig jaar 
erg geslaagd dus doen we het dit jaar weer. Met de kinderen en één of 
twee (groot)ouders/verzorgers verzamelen we om 9:30 uur bij de kerk in 
Kapel Avezaath. Daar krijgen ze een stok en gaan we in groepjes op pad 
om de dingen die nodig zijn om de Palmpaasstok te versieren bij 
gastvrije mensen in de buurt op te halen. Om 10:30 uur zijn we terug bij 
de kerk. Daar is een feestelijke binnenkomst en horen we het verhaal 
van Palmpasen en Pasen. Alle kinderen uit het dorp zijn welkom! Om te 
weten hoeveel we moeten inkopen, graag vooraf even opgeven bij 
Jantine Hol-de Jong E: jantinejong@hotmail.com. 
 

Kerkdienst voor iedereen zondag 2 april 10:00 uur 
De dienst begint om 10:00 uur in Kapel Avezaath. Rond 10:30 uur 
komen de kinderen de kerk binnen en vieren we met hen samen verder. 
Na afloop is er koffie en thee, bij mooi weer heerlijk buiten. Van harte 
welkom. Opgeven voor de kerkdienst is niet nodig. 
 

 

Bericht van overlijden 

Op 25 februari is overleden, na een liefdevolle verzorging in de 

Bloementuin te Geldermalsen Johanna Grietje Aaltje van Batenburg – 

van den Berg – Joke - De begrafenis heeft op 3 maart plaatsgevonden.  

mailto:jantinejong@hotmail.com


We leven mee met Wim van Batenburg nu hij zijn vrouw en de 

vertrouwde gang naar Geldermalsen moet missen. 

 

Giften en kerkbalans  

We hebben als kerk een legaat ontvangen, waar we stil van worden.  

€. 11.385,--, komt ons toe voor het kerkenwerk vanuit de nalatenschap 

van dhr. van Baaren. We kunnen hem niet zelf bedanken, maar 

gedenken hem en zijn ruimhartigheid.  

Dankbaar zijn we ook voor de opbrengst van de Actie Kerkbalans. Er is 

een bedrag van €30.139 toegezegd. Alle gevers en allen die druk zijn 

geweest met het organiseren, rondbrengen en ophalen van de 

enveloppen, hartelijk dank.  

 

Bloemen: 

Op 5 mrt. zijn de bloemen met een groet van de gemeente gebracht bij 

mw. v. Zetten – Niekerk uit Kerk-Avezaath. Op 12 mrt. waren ze 

bestemd voor Jo Anne Pegels uit Kapel-Avezaath 

 

Jarigen (75+): 

22-3: Mw. T.B. Uijterlinde – Zaalmink, 24-3: mw. A. de Waal – v.d. Berg 

en mw. A. Muijen – Korevaar, 28-3 mw. C. M. v. Tuil – Ousen, 29-3 dhr. 

K.H. Smits 

 

Lampje: 

 

Mijn God 

Ik hoef niet naar de hemel op te klimmen  

om met u te spreken 

en bij u mijn vreugde te vinden. 

Ik hoef mijn stem niet te verheffen 

om met U te praten. 

al fluister ik heel zacht, 

Gij hoort het al: 

want gij zijt in mij 

Ik draag U in mijn hart. 
Teresa van Avila 

 

 



Diaconie: NLABNA 0538034335 – NL15INGB0000901462  

T.n.v. Diaconie Protestantse gemeente van Avezaath. 

Kerkrentmeesters: NL67RABO0362904561 – NL66INGB0000919071  

tnv Kerkrentmeesterlijk beheer Protestante gemeente van Avezaath 

 

 

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: 

domineehagen@pglingestreek.nl  

internet: www.kerkenkapel.nl  
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