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Protestantse Gemeente Lingestreek
Bouwen
Terwijl de wereld om ons heen op sommige plaatsen op 
zijn grondvesten wankelt, zijn wij in de kerkelijke 
gemeente in onze dorpen aan het bouwen begonnen. 
Niet letterlijk. We hebben prachtige oude kerken en die 
willen we graag behouden. Maar wel figuurlijk. 
Er is een nieuwe kerkenraad, een nieuwe website, een 

nieuwe kernraad en er 
komt hopelijk een nieuwe 
dominee en een 
jeugdwerker bij in de 
Protestantse Gemeente 

Lingestreek.
Alle actuele informatie kunt u vinden op de website 
www.pglingestreek.nl die door Henk Brouwer uit Kapel 
Avezaath beheerd wordt. In deze Nieuwsbrief schrijven 
we er kort over. Meer is te lezen op de website.

Waar staan we nu? 
Er is veel veranderd en ook weer niet. Op 29 januari is 
in Buren de kerkenraad voorgesteld in een feestelijke 
kerkdienst. De kerkenraad is niet meer de kerkenraad 
van Kerk- en Kapel Avezaath maar van de hele 
Protestantse Gemeente Lingestreek. Minder mensen 
hoeven dus bestuurlijk werk te doen. Eerst waren er in 
de dorpen bij elkaar 33 kerkenraadsleden en nu nog 18. 

In de kerkenraad doen uit kerkelijk Avezaath mee: 
Anja de Man-van den Hoven, kerkrentmeester; 
Marco Schelling, secretaris; Sjaak Vink en Bert 
Heideveld, allebei diaken; Riet van Buren, ouderling en 
Koos Karsijns staat de voorzitter bij. Natuurlijk maakt 
ook dominee Hagen deel uit van de nieuwe kerkenraad. 

We gaan door in de dorpen 
Het werk vanuit de kerk in de dorpen gaat gelukkig 
gewoon door. Daar zijn we heel blij mee. Op 12 februari 
is de kernraad voorgesteld in een feestelijke dienst in 
Kerk Avezaath. Alle werk in de kerk doen we 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 verant-
woordelijkheid dragen voor een deel van wat we doen. 
Dat geeft vertrouwen voor de toekomst. Zij werken 
samen met de mensen die hierboven al genoemd zijn. 
Werkgroep kern kerkrentmeesters: Cor van der Netten 
van Stigt, Peter Timmerman en Kees van Baal (zorg 
voor de kerkgebouwen en financiën, samen met Anja 
de Man-van den Hoven)

Omzien naar elkaar: Greet Visser, Henny Keij en Jannie 
van Dee (samen met Riet van Buren en ds. E. Hagen).
Ledenadministratie en verspreiding communicatie: 
Wilma Boudewijn.

Diaconie: Netty Karsijns en Hans Jurgens (geld voor 
goede doelen en materiële nood, samen met Bert 
Heideveld en Sjaak Vink).
Communicatie: Annie van Dijk, Sonja van Arkel en 
Henk Brouwer (Kerk Roept, Nieuwsbrief en website).
Kosters: Henk en Astrid Brouwer en Jacqueline Kat
(gastheer en gastvrouwen in de kerk).
Zondagschool: Beppie van Eck en Sandra Schelling.

Vacatures 
In de PG Lingestreek is ook ruimte voor nieuwe 
betaalde werkers. De afgelopen en de komende tijd 
denken we hierover na. Er is een vacature voor iemand 
die vooral met jongeren activiteiten kan starten en 
contact kan leggen met hun ouders. En er komt een 
vacature voor een tweede dominee. Daarover hebben 
veel mensen al meegedacht. Wil je er meer over 
weten? Vraag gerust. De advertentie voor de 
jeugdwerker komt al snel op de website. En als je 
iemand weet stuur het door in je eigen sociale netwerk. 

Kerkbalans 
Geef vandaag voor de kerk van morgen
Het afgelopen jaar 2022 is een druk jaar geweest in 
aanloop naar de fusiegemeente Protestantse
Gemeente Lingestreek. Per 1 januari 2023 zijn wij daar 
als gemeente onderdeel van geworden samen met 
Asch, Erichem, Zoelen en Buren. Gelukkig kenden wij 
elkaar al lange tijd vanwege de Streekgemeente en 
hebben wij elkaar ook steeds vaker opgezocht. In de 
winter ‘kerkten’ we al veelvuldig bij elkaar vanwege de 
stookkosten en in 2022 zagen we deze kosten alleen
maar verder stijgen, net als bij iedereen.
We zijn heel dankbaar dat u ons weer gesteund hebt in 
2022 voor het onderhoud van het kerkgebouw en de 
energielasten middels Aktie Kerkbalans met een bedrag 
van € 35.516 en de eindejaarscollecte met een bedrag 
van € 4.682,50.

Ook in januari 2023 heeft u Aktie 
Kerkbalans weer een goed hart 
toegedragen. Er is € 30.139
toegezegd, een prachtig bedrag! 
Wij danken de gevers en allen die 
druk geweest zijn met het
organiseren, rondbrengen en 

ophalen van de enveloppen.
Met hartelijke groet, de kerkrentmeesters



Welkom in de kerk
De kerk is open
De kerk is open en gratis toegankelijk zonder 
reservering vooraf. Er zijn verschillende momenten 
waarop we ruimte maken om elkaar en God te 
ontmoeten. Hieronder een overzicht van die momenten 
in Kerk- en Kapel Avezaath. Het overzicht van alle 
kerkdiensten is te vinden op de website
www.pglingestreek.nl en in De Kerk Roept. 

Kerkdiensten in Kerk- en Kapel Avezaath
19 mrt 10:00u Kerk Avezaath, ds. E. Hagen

haal en brengdienst Vrijthof
  2 april 10:00u Kapel Avezaath, mw. S. Schelling 
            Palmzondag
8 april 10:00u Kapel Avezaath, ds. E. Hagen              

Stille Zaterdag
9 april 10:00u Kerk Avezaath, ds. E. Hagen

Pasen
21 mei 10:00u Kapel Avezaath, ds. E. Bakkerds. E. Bakker
Voorafgaand aan de dienst kunt u artikelen inleveren 
voor de voedselbank. Zie op achterzijde ‘voedselbank’.

Zondagsschool
Alle kinderen uit Asch en Erichem en de Avezathen zijn 
van harte welkom op de zondagsschool. Jolanda van 
Eck, Sandra Schelling en Beppie van Eck hebben 
samen de leiding. Geef je op bij Sandra (06 15460673),  
dan kan je deel worden van de app-groep en weet je 
altijd als eerste hoe en waar er zondagsschool is. 
De eerstvolgende zondagen zijn 12 maart in Erichem, 
26 maart in Asch, 14 mei in Erichem, 4 juni in Kerk
Avezaath en zondag 11 juni in Asch. Welkom!

Ruimte voor Stilte in de Kapel 
Steeds meer mensen ook uit Kerk- en 
Kapel waarderen de Ruimte voor Stilte. Je 
kunt gewoon binnenlopen in de prachtige 
oude Agatha Capel. Alleen, samen of met 
je kinderen. Voorin de kerk kun je ook een 

kaarsje aansteken, net als in zoveel kerken die we op 
vakantie binnen lopen. Er is stilte, om tot jezelf te 
komen, om God te ontmoeten, om op adem te komen, 
om te bidden. Weet je welkom en blijf zo lang of kort als 
je wilt. De kerk is hiervoor open op zondag 19 maart, 
23 april en 14 mei van 11:30 uur tot 12:30 uur.

Jongerendienst zondag 19 maart Buren
Help, waar is God?
Hé jij, voel jij je ook wel eens alleen en verlaten. Vraag 
je je wel eens af waar is God als ik hem nodig heb? 
Waarom overkomt mij dit allemaal, had God dit niet 
kunnen voorkomen? Zou God wel van mij houden? Op 
deze vragen hoopt legerpredikant Wilco van Wakeren 
op zondag 19 maart een antwoord te geven in onze 
jongerendienst. Natuurlijk is onze band ook weer van de 
partij onder leiding van Jorrit Meulenbeek. Na de dienst 
kunnen we nog gezellig met elkaar napraten met een 
hapje en drankje. 
We hopen je te zien op 19 maart om 10 uur in Buren.
Tot dan, Sandra, Elise, Jorrit en Jolanda

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. Wat is 
nodig? Waar draait het leven om? Wat 
kunnen we ook missen? In deze tijd ook 
actueel omdat we door verschillende 
crises gedwongen worden tot keuzes. 

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.                   

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 binnen-komst 
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 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.

Stille Week en Pasen 
Liefde en hoop
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. Juist daar brengt Hij 
liefde en hoop. Dat vieren we voluit met Pasen. 

Witte Donderdag 6 april 19:30 uur Zoelen
Zo eenvoudig kan het zijn. Jezus zorgt voor zijn 
leerlingen, wast hun voeten en geeft hun één woord om
uit te leven: liefde.
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Goede Vrijdag 7 april 19:30 uur Buren
We volgen Jezus op zijn weg door de diepte en bidden 
samen bij het kruis voor ieder die nu lijdt.

Stille Zaterdag 8 april 21:00 uur 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.

Paasmorgen zondag 9 april 10 uur Kerk Avezaath 
We vieren met elkaar dat we in deze wereld en in onze 
levens nooit gevangen hoeven raken in onze wanhoop 
we mogen elkaar vertellen van dat wonderlijke nieuws 
waar bijna geen woorden voor zijn, maar waar je zo van 
harte van kunt zingen! 

Nieuws uit de dorpen  
Avezaaths Allerlei 
Bij deze Nieuwsbrief ontvangt u ook een flyer van 
Avezaaths Allerlei. Daarop staat informatie over de 
komende rommelmarkt, zaterdag 3 juni a.s.

Concert vrouwenkoor Zin-in-Zang zondag 16 april
Zondagmiddag 16 april geeft vrouwenkoor Zin-in-Zang 
een concert in de Agatha Capel in Kapel Avezaath, 
aanvang 14:30 uur. Het koor laat een gevarieerd 
repertoire horen van pop- en folkliedjes uit verschillende 
landen, stijlen en tijdperken. Ze nemen u mee langs 
swingende gospel, gevoelige ballads en verrassende 
arrangementen van bekende melodieën. Dirigent Jorrit 
Meulenbeek begeleidt op piano, vertelt over de 
achtergrond van de liederen en speelt ook enkele 
instrumentale intermezzo’s.
Het programma duurt ongeveer een uur en wordt 
onderbroken door een pauze waarin koffie, thee, 
huisgemaakte taart en ander lekkers te koop zijn. 
De toegang is gratis, maar na afloop kunt u een
vrijwillige bijdrage in de onkosten geven. Vergeet dus 
vooral niet om contant geld mee te nemen!
Van harte welkom de 16e april om 14:30 uur.

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 zorgen 
wij ervoor dat in iedere kern waar er een kerkdienst is u,

vooraf aan de dienst, tot 
aan Pasen houdbare 
producten kunt inleveren. 

U moet dan denken aan zonnebloem- of olijfolie, soep 
(in blik of zak), groenteconserven, 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 uw producten ook inleveren bij de familie van 
Mourik, Culemborgseweg 8, Asch (op de tafel achter 
het woonhuis).
Namens de diaconie, Bep van Mourik

Kunst in de Kapel
Het expositie seizoen in de Agatha Capel wordt 
geopend in het weekend van 22 en 23 april met 
schilderskunst en keramiek. Meer hierover op de 
website www.pglingestreek.nl.

Stichting Flipje 
Niemand zal het ontgaan zijn. De vreselijke gevolgen 
van de aardbeving in Turkije en Syrie. Misschien ken je 
wel mensen die er direct bij betrokken zijn. Ook bij 
Stichting Flipje zijn mannen en vrouwen die familie 
verloren hebben bij die ramp. Stichting Flipje heeft de 
Kapelhof in Kapel Avezaath gehuurd. Zij komen daar bij 
elkaar om elkaar te steunen in het dagelijks leven in 
Nederland en nu bij de schok en het verdriet in het 
bijzonder. 
Na de aardbeving zijn er ook een paar mensen van de 
kerk op bezoek gegaan om te vragen wat we zouden 
kunnen doen. We werden zeer gastvrij ontvangen. 
Zekiye, de contactpersoon van Stichting Flipje, vertelde 
dat ze nu ook geld inzamelen voor de slachtoffers die 
zij kennen. De diaconie van de kerk heeft hieraan 
bijgedragen. Ze willen graag contact met mensen uit 
Kerk- en Kapel Avezaath. Al eerder organiseerden ze 
bijvoorbeeld een kookworkshop waar ook mensen uit 
het dorp aan mee gedaan hebben. 
Nu hebben ze de volgende uitnodiging:

Van harte welkom. We hoorden ook dat de Kapelhof 
weer beschikbaar is voor een feestje. Interesse? Neem 
dan contact op met de contactpersoon M: 06 45542503. 
Je kunt hun activiteiten ook volgen via Facebook.
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