
 
 

  

Zondag 5 april 2020  

De voorganger is ds. Dick Mak.  

Het is deze zondag Palmzondag. We staan stil bij Jezus' intocht in Jeruzalem, zoals 

beschreven in Lucas 19:29-40 en Matteüs 21:14-17. Bijzonder zoals Jezus toegejuicht 

wordt. Maar er is ook tegenstand. En een paar dagen later wacht gevangenschap en 

dood. Wat kunnen wij hiermee in deze crisistijd? 

 

Zondagmorgen rond 10 uur ontvang je een email met de link naar de 

videokerkdienst.  Er kan ook via Kerkomroep worden meegeluisterd.  

 

Collecte  

De collecte is voor het International Cafe. Je kunt een gift overmaken naar de 

diaconie,  NL17 ABNA 0571 4597 49 onder vermelding van 5 april 2020.  

 

Digitale kindernevendienst 

In de kindernevendienst gaan we zoals elk jaar palmpasenkruizen maken. Misschien 

heb je de kruizen van vorig jaar nog liggen, en anders is er vast een handige ouder die 

je kan helpen zelf een kruis te maken. (Dat kan er vast nog wel bij na weer een weekje 

home scholing ;-). Voor jong en oud die zondag ook een palmpasenkruis wil maken 

hier het boodschappenlijstje: 

- Een kruis van twee stokken of latten  

- touwtje of ijzerdraad 

- Groentakjes (bv buxus) 

- dropveters 

- 30 rozijnen of doppinda's 

- 12 chipsringen 

- choco eieren aan een touwtje 

- zure matten (sinaasappel of citroenschijf mag ook) 

- een broodhaantje 

- rolletjes crêpepapier en 

- versiersels naar keuze 

Bekijk ter inspiratie hier het filmpje van Palmpasen 2019 en klik hier voor de uitleg van 

de symboliek van het palmpasenkruis. 

Stuur een foto van je palmpasenkruis naar scriba@tehuisgemeente.nl, dan kunnen we 

in de volgende gemeentemail bekijken hoe mooi ze zijn geworden. 

 

Iedereen een goede en gezegende zondag gewenst.  

https://tehuisgemeente.us12.list-manage.com/track/click?u=ba94eb9de40db05ae48889d9e&id=a3315cd490&e=535092f01b
https://tehuisgemeente.us12.list-manage.com/track/click?u=ba94eb9de40db05ae48889d9e&id=b5239f7101&e=535092f01b
https://tehuisgemeente.us12.list-manage.com/track/click?u=ba94eb9de40db05ae48889d9e&id=81d02abbb9&e=535092f01b
mailto:scriba@tehuisgemeente.nl


 

Meditaties op maandag, woensdag en vrijdag 

Gedurende de periode van coronacrisis verschijnt er drie keer per week een meditatie 

op het openbare gedeelte van de Tehuiswebsite. 

 

 

Vacatures 

In de AKR zijn er sinds het begin van dit kerkelijk seizoen 2 vacatures en in de zomer 

komt er met het periodiek aftreden van Geja de Rooij nog een vacature bij. In de PKR 

ontstaat door het periodiek aftreden van Menno Kosters een vacature. Daarnaast is er 

een vacature voor een administrateur binnen de Commissie van Beheer.  

Namen van gemeenteleden die je geschikt acht voor pastoraal of bestuurlijk ouderling, 

kunnen tot en met 6 april worden doorgegeven aan de scriba, na de betreffende 

kandidaat uiteraard eerst te gepolst. Jezelf aanmelden kan natuurlijk ook. Bij het 

nadenken over geschikte kandidaten wordt 'De Weg' (het voormalige papieren 

adresboek) nog wel eens gemist. Om aan dit gemis tegemoet te komen, is hier een 

lijst vinden met alle belijdende leden.  

Lees meer over de inhoud van de vacatures in de AKR en PKR en de 

vacature administrateur. 

 

 

Het dagelijks leven ten tijde van de corona-crisis  

Vandaag verhalen van 

Marian Hoekstra over vluchtelingenwerk in Coronatijd 

Jona Bremmer die in Philipsburg op Sint Maarten verblijft  

Roel Meems die een bemoedigende gedachte met ons deelt.  

 

Nederland Bijbelgenootschap 

Gratis boekjes voor je kind 

Met de Samenleesbijbel en de Samenleesbijbel Junior duik je met je kind op een 

actieve manier in de Bijbel. Vraag nu gratis veertien verhalen uit de Samenleesbijbel 

Junior aan, of het Lucas-evangelie uit de Samenleesbijbel. Bestel een gratis boekje. 

 

Samen toeleven naar Pasen 

Palmpasen, Stille Week en Pasen… hoe geef je daar vorm aan als de kerken dicht 

blijven? Wij hebben tips en materiaal voor je klaarstaan! Ga naar materiaal. 
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