
Zondag 31 mei 1ste Pinksterdag 
09:30 uur: Ds. G. van Wolfswinkel 
18:30 uur: Ds. A.T. Blijderveen, Veenendaal 
 
Zingen voor de dienst: De liturgie per dienst is te vinden op de website. Kijk bij Kerkzijn nu - 
Live Kerkdienst Volgen. Lukt het niet, dan kunt u misschien aan iemand in uw omgeving vragen 
of die het voor u uitprint. Voor de kinderen is daar ook een kerkboekje te vinden.  
Meeleven: In de afgelopen tijd zijn verschillenden onder ons geconfronteerd met het verlies van 
een dierbare. We wensen jou en u troost en ontferming toe van God de Vader. ‘In tijden van 
nood, van tranen en rouw, ziet God naar mij om, is Hij altijd trouw. In wat ook mag wank’len, in 
wat ook vergaat: Zijn Woord is de grond, waar mijn leven op staat.’ 
Diaconie: GZB-pinkstercollecte: Juist nu! Na Jezus’ hemelvaart zitten zijn volgelingen achter 
gesloten deuren. Angstig voor de buitenwereld, maar ook uitziend naar de vervulling van 
Christus’ belofte van de Heilige Geest. Dan wordt het Pinksteren! De Geest zet de apostelen in 
vuur en vlam. Vrijmoedig verkondigen ze het Evangelie, ze hebben oog voor de kwetsbaren in 
Jeruzalem, de gemeente groeit. De corona-epidemie laat vergelijkbare reacties zien: onzekerheid 
over wat komen kan en moed om het Evangelie te delen. Het is de Heilige Geest die wereldwijd 
mensen aanzet om te troosten, te bemoedigen en hulp te bieden. Dat gebeurt in moeilijke 
omstandigheden. In Albanië steunt de GZB gevangenispastoraat. Mede daardoor komen veel 
gedetineerden tot geloof. In de nu afgesloten gevangenissen verspreiden zij het Evangelie en 
leiden zelfs kerkdiensten! Rwanda kent sinds eind maart een lockdown. In het gebied waar de 
familie Mager werkt, groeit de kerk snel. Tegelijk is er diepe armoede. De kerk mag voedsel en 
zeep, verzameld door arme gemeenteleden, naar de allerarmsten in afgelegen dorpen brengen. 
“God opent ramen als deuren gesloten zijn”, vertelt GZB-zendingswerker Caroline Mager. De GZB 
werkt wereldwijd met kerken samen om het Evangelie te delen. Dat kan alleen als u de GZB 
daarbij helpt. Uw gift is meer dan welkom!! (via chrch app of bank NL63 RABO 0336 0898 56 
DIACONIE N.H. GEMEENTE o.v.v GZB pinkstercollecte) 

Digitale puzzel: Op 2e Pinksterdag wordt er in onze gemeente al jaren een samenkomst in de 
openlucht georganiseerd. Helaas kan deze samenkomst dit jaar niet doorgaan vanwege de 
corona crisis. Om toch een beetje met elkaar verbonden te zijn is er een digitale puzzel in elkaar 
gezet waaraan diverse gemeenteleden hun medewerking hebben verleend. Vanaf a.s. zaterdag 
staat deze op de website. Er zijn 23 korte filmpjes opgenomen bij en door diverse mensen. Al 
deze mensen hebben een letter gekregen en deze letters vormen een zin. Let op: de letters in de 
filmpjes staan niet in de goede volgorde….u moet dus echt gaan puzzelen! Het zijn 23 letters en 
daar moet een zin van gemaakt worden van 6 woorden. Die zin is een opdracht en het zou 
helemaal leuk zijn als u die opdracht ook gaat doen. U wordt er voor beloond ;-).  De foto’s van 
gemeenteleden hebben geen letter, alleen de filmpjes. De puzzel is te vinden op de eerste pagina 
van de website, u moet iets naar beneden scrollen. Ook onder Kerkzijn nu is de puzzel te vinden. 
Wij wensen u veel plezier met deze puzzeltocht door de gemeente en hopen zo toch een beetje 
met elkaar verbonden te zijn.  
Nacht van gebed: Open Doors organiseert jaarlijks de Nacht van Gebed. Met opzet ’s nachts, 
omdat veel vervolgde christenen alleen in het donker of in het geheim kunnen samenkomen. Dit 
jaar is het in de nacht van vrijdag 12 op zaterdag 13 juni, van 21.00 tot 01.00 uur. Het 
programma bestaat uit 4 blokken van een uur. Naast gebed is er ruimte voor muziek en 
overdenking. De opzet is, als gevolg van de coronacrisis, anders dan voorgaande jaren. Fysieke 
deelname aan gebed in (grote) groepen is vooralsnog niet reëel. Dit jaar kun je daarom thuis 
meedoen door het volgen van een livestream op de site van Open Doors. Wil je een 
gebedsboekje, dan kun je die via de website van Open Doors aanvragen. Je mag ook mij vragen 
ze voor je te bestellen. Wil je mee bidden, geef dat door aan mij, met de tijd dat je mee wilt doen. 
Er komt een rooster. Het is fijn om van elkaar te weten dat je thuis in gebed met elkaar 
verbonden bent. We kijken of het mogelijk is dat kleine groepjes bij mensen thuis samen zullen 
bidden. Janneke den Hertog (0646096131)  
Examenkandidaten: We wensen alle examenkandidaten van het voortgezet onderwijs een 
goede afsluiting van dit bijzondere examenjaar toe. Komende week horen jullie officieel of jullie 



geslaagd zijn. Misschien weet ik niet van iedereen die examen doet, dat dat zo is. Laat je het even 
weten? 

Oproep: We weten het niet helemaal zeker maar ongeveer 20 jaar hebben wij (Fam. de Groot) 
de Zaaiers bij u in de brievenbus gedaan. Telkens werd het stokje over genomen door iemand in 
ons gezin/familie. Nu is het tijd om te stoppen (i.v.m. werk/studie). Daarom zijn wij op zoek naar 
iemand die deze taak op zich wil nemen. Eventueel kunnen de wijken opgesplitst worden en 
hebben we dus meerdere personen nodig. Voor informatie betreft vergoeding en dergelijke kan 
je bellen naar Dorien de Groot 06-15519161. 
De Snuffelkelder: Vanaf a.s. zaterdag 30 mei gaat de Snuffelkelder weer open en is iedereen 
weer van harte welkom. 
Verantwoording: De kerkrentmeesters ontvingen in maart via: collecte onderhoud € 278,02; 
Rentmeesters collecte € 335,00; Open schaal collecte € 227,25; Bidstond collecte  € 660,30 en 
via overschrijvingen: 2x € 130,00, € 175,00, € 75,00 euro. Dit brengt het totaal op € 1170,30. 
De Snuffelkelder bracht in februari € 106,00.  
Via Peter Peek kwam er 1x € 10,00 binnen en Ds. G. van Wolfswinkel ontving 1x € 70,00, 1x € 
50,00 en 1x € 20,00. Voor dit alles willen wij u hartelijk bedanken. 
Agenda D.V.: 
Zaterdag 31 mei: 19:00 uur – avondgebed 
Vrijdag 12 juni: 21:00 uur – Nacht van Gebed 
Ten slotte: We leven op dit moment in een tijd van versoepeling en we zien er naar uit om in 
juni met meerdere gemeenteleden samen te mogen komen. Tegelijk lezen we in het nieuws over 
landen uit Afrika waar een strikte lockdown geldt. Voor onze broeders en zusters daar is het 
lastig om aan voedsel of medicijnen te komen. Ook het meeleven met de zondagse eredienst is 
moeilijk. Laten we hen in de gebeden gedenken. Ondertussen leven we toe naar Pinksteren. 
Biddend om de Heilige Geest, met het verlangen door Hem vervuld te worden. We wensen u 
goede dagen toe. Hartelijke groet vanuit de pastorie, mede namens Liesbeth, ds. Gerrit van 
Wolfswinkel 
 

 

 


