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Heeft u iets voor de voorbeden in deze dienst? 
Mail het naar E dienen@pgij.nl Dan krijgt het een plekje in deze dienst. 
 
- De Paaskaars brandt 
- Om over na te denken bij de schikking (informatie verderop in Tussenspel) 
  De steen is weggerold! Alles staat weer open! De dood jaagt ons geen angst meer aan, dus wat houdt  
  ons nog tegen? Nu kunnen we vol vertrouwen delen van wat Hij ons gaf. Hij had ons lief en gaf ons alles, 
  zonder reserves. Laten we Zijn voorbeeld volgen. Laten we de zieken bezoeken. De dorstigen laven. De  
  hongerigen voeden. De vreemdeling onderdak bieden. De naakten kleden. De doden begraven. Zorg  
  dragen voor de aarde. Halleluja. De Heer is waarlijk opgestaan. 
 
- Orgelspel vooraf 
- Welkom door de voorganger 
 
AAN HET BEGIN 
- Toewijding door stil gebed en kort orgelspel 
- Groet en Bemoediging 
- We zingen: intochtslied: Psalm 139:1 en 4 
 

 
- Gebed, besloten met het gesproken: ‘Heer, ontferm U! Christus, ontferm U! Heer, ontferm U!’ 
- We zingen: een loflied: Lied 624:1 
 

 
- Woorden om mee te leven: 1 Johannes 4:19-21 (NBV) 
- We zingen: ‘Een opstandingslied’ (van Alfred C. Bronswijk; op de melodie van Lied 345) 
 

 
DIENST VAN HET WOORD 
- Gebed om de opening van het Woord 
- Moment voor de kinderen incl. een filmpje en een clip van ‘De groeten van Jezus’. 
- Eerste Schriftlezing: Johannes 20:1 en 11-18 (NBV) 
- We zingen: Lied 645:2, 4 en 5 
 

 
- Tweede Schriftlezing: Matteüs 25:34-36 (NBV) 
- We zingen: Gezang 27:1 en 8 (uit Zingenderwijs; op de melodie van Psalm 134) 
 

 
- Verkondiging 
- Meditatief moment: het kwartet zingt Lied 636:1 en 3 
 

 
  

Liturgie voor de online viering van zondag  
4 april 2021, Paasmorgen 
 
Voorganger: ds. Peter van der Schans  
Lector: Titia Krijger  
Organist: Eugène Broekman 
Vocaal kwartet: Leontien Kurpershoek, Marieke Terhorst, 
                  Menso Bosma, Eugène Broekman 
  
Thema: Ik ben er voor jou 
 
Viering beschikbaar om: 
10.00 uur op www.kerkdienstgemist.nl 
Na de dienst ook beschikbaar op www.pgij.nl  
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- We luisteren naar een gedicht van Menno van der Beek: De zeven werken van barmhartigheid  
 
- We zingen: Lied 934 
 

 
DIENST VAN HET ANTWOORD 
- Gedachtenis 
  We luisteren naar de melodie van Lied 730: “Heer herinner U de namen …” 
- Gebeden: dankgebed – voorbeden – stil gebed – samen bidden van het Onze Vader 
- Delen van de bloemengroet: 
 
Inzameling van de gaven: 
- Een toekomst voor kansarme kinderen in Zuid Afrika.  

Samen met christelijke partners helpt Kerk in Actie de jongeren uit Pretoria zonder 
toekomstperspectief de cirkel van armoede en uitzichtloosheid te doorbreken en licht te brengen in 
hun bestaan. Ze krijgen huiswerkbegeleiding en jongeren worden gestimuleerd hun opleiding af te 
maken. Ook krijgen ze bijbelonderwijs en hulp bij het verwerken van trauma’s. Via muziek, kunst, 
vakantiekampen en trainingen groeit hun zelfvertrouwen en ontdekken ze nieuwe mogelijkheden 
om hun leven vorm te geven.  

- College van Kerkrentmeesters 
 

Omdat we niet kunnen collecteren in de eredienst vragen we u om uw collecte digitaal bij te 
dragen. We doen dat in het volle besef van onzekerheden bij gemeenteleden, ook op financieel 
gebied. Twee manieren om uw bijdrage te doen: 
 U kunt uw bijdrage overmaken op de rekening van het College van 

Diakenen: NL43 RABO 0159 278 325 t.n.v. Diaconie Protestantse 
gemeente IJsselstein 

 U kunt bijdragen via deze QR code. 
 
Wij danken u van harte voor uw gift! 
Namens het College van Diakenen en het College van 
Kerkrentmeesters: Jannie Schimmel en Daniëlle van den Houten. 

 
AAN HET EINDE 
- We zingen: slotlied: Lied 634 
 

 
- Uitzending 
- Zegen 
- We zingen: Amen, amen, amen! (Lied 431C) 
- Orgelspel 



Wekelijkse nieuwsbrief van de Protestantse gemeente te IJsselstein,  
voor artikelen van maximaal 50 woorden. 
Voor méér informatie kunt u kijken op ons prikbord, onze website www.pgij.nl en/of in Samenspel. 
U kunt uw kopij inleveren tot donderdag 20.00 uur bij E: tussenspel@pgij.nl of T: 030 6873493, Marian 
van der Veen. 
 
Welkom 
Van harte welkom in onze dienst vandaag! Ds. Peter van der Schans gaat vanmorgen voor. We hopen op 
een vrolijke, inspirerende paasviering! 
 
Kerk en corona: wat betekent dat voor ons nu? 
De laatste persconferentie gaf geen aanleiding onze plaatselijke gang van zaken aan te passen. Tot nader 
bericht gelden daarom de gegevens die we de afgelopen weken op Tussenspel hebben vermeld. En die 
ook nog op de website staan. 
Wel gaan vier zangers vanuit de kerkzaal ons weer voor in de gemeentezang. 
 
Andere mogelijkheden om de dienst mee te maken: 
 Live of later mee maken: www.kerkdienstgemist.nl  
 Alleen geluid: www.kerkomroep.nl 
 Live in en rond Ewoud: FM 103.2 
 Later: https://www.pgij.nl/ 
 
Veertigdagenproject 
De lezingen die in de kerk en door de kinderen bij de nevendienst of thuis gebruikt worden zijn deze 
periode uit hetzelfde rooster gekozen. Dat van De eerste dag / Kind op zondag. Het thema van de lijn is 
‘Levensweg’.  
 
Liturgische bloemschikking 
Er is een liturgische bloemschikking rond het thema ‘Ik ben er voor jou: zeven keer barmhartigheid’. Elke 
week stond een groep aan wie barmhartigheid gegeven moet worden centraal. Zie Matteüs 25:35 en 36. 
De basisschikking bestaat uit verschillende onderdelen die gezamenlijk een open hart vormen. Het woord 
‘hart’ is terug te vinden in barmhartigheid. Het hart dat open staat voor een ander, het hart dat de ander 
ziet, medelijden heeft en zich over de ander ontfermt. ‘Open’ omdat het gaat om de ander, open in de zin 
van benaderbaar. 
Het beeld dat de vorm oproept is een horizontaal beeld. In de zeven glazen die elke week gevuld worden 
met natuurlijke materialen komt het thema van de lezing sterk naar voren. Tussen de zeven glazen zijn 
stenen of boomstammetjes geplaatst, afhankelijk van het onderwerp van de lezing.  
 

Vandaag: ‘Wie God liefheeft, moet ook de ander liefhebben’ - 1 Johannes 4:21 In de traditie van de kerk 
zijn de zes - later zeven - daden die Jezus noemt gaandeweg de zeven werken van barmhartigheid gaan 
heten. Een titel die je kunt lezen als een samenvatting en die duidelijk maakt: bij alle werken is het 
barmhartigheid waar het ten diepste om draait. Wil je je hart openstellen voor de ander, wil je er 
daadwerkelijk zijn als die ander een beroep op jou doet met zijn honger, dorst of ziekte? Wees 
barmhartig. Sommigen zien dit vervolgens weer als een samenvatting van de boodschap van de Bijbel. 
Voed de hongerigen en geef de dorstigen te drinken; geef de vreemdelingen onderdak en kleed wie naakt 
is; bezoek wie ziek is en gevangen zit en begraaf de doden. Zeven keer barmhartigheid. Zodat de ander 
ervaart: ik ben er voor jou. 
 

Bij de schikking: Wie God liefheeft, heeft ook de ander lief. Het hart is vol met bloemen. De stammen en 
stenen zijn vervangen door meer vazen. Allerlei witte en gele voorjaarsbloemen zijn gebruikt. De vorm 
van het hart wordt geaccentueerd door buxustakjes. Zo verbinden we de tijd voor Pasen met Pasen. 
 
Crèche en kindernevendienst 
Er is tot nader bericht geen crèche of kindernevendienst. De leiding van de nevendienst probeert op 
andere manieren de kinderen thuis van verhaal en verwerkingen te voorzien. 
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Kinderpaasfeest Tweede Paasdag 
De kinderpaasdienst die morgen om 10.00 uur wordt gehouden in onze kerk is ook te volgen via 
www.kerkdienstgemist.nl Er is geen aanmelding mogelijk om in de kerk zelf aanwezig te zijn. 
 
Paaschallenge 2020 
Voor de jeugd van 10-18 jaar organiseren we dit jaar een Paaschallenge op 2de paasdag. 
 
Bijbelleesgroep Vijftigdagentijd 
De Bijbelleesgroep gaat ook na Pasen verder. En dan digitaal. Zelfde tijd als anders: maandag van 19.00 – 
20.00 uur, via Zoom. En dat gaat best goed! Wie mee wil doen graag een bericht aan Kees de Jong E 
cmdejong@protonmail.com of naar ds. Peter van der Schans E pmwvds@kabelfoon.nl . 
Je krijgt dan een mail met de link naar de bijeenkomst. Opgeven tot uiterlijk 18.00 uur. Ds. Johan Prosman 
en ds. Peter van der Schans zullen de leiding onderling verdelen. 
Data: eenmalig dinsdag 6-4. Van 19.00-20.00 uur. Bijbelgedeelte: Johannes 20:19 en 24-30. 
 
Hoe viert IJsselstein Pasen in 2021? 
Pasen wordt op verschillende manieren beleeft. Wanneer we de 
reclame- folders deze weken inzien dan zou het alleen gaan om 
lekker eten, drinken en gezelligheid. Zeker dat is in deze coronatijd 
ook wel van belang.  
Maar vanuit de verschillende kerken in IJsselstein, samenwerkend in 
het IKO, het Interkerkelijk Overleg, willen we ook een boodschap 
doorgeven en het Paas Evangelie vertellen.  
Dat doen we in deze film. Dankzij zo maar mensen uit IJsselstein die 
we ontmoet hebben op verschillende plaatsen in de stad en hun 
medewerking wilden verlenen aan deze film hebben we iets moois kunnen maken. Het geeft een beeld 
van wat mensen beleven met Pasen. We willen deze mensen hartelijk bedanken voor hun medewerking 
en hopen dat we u nieuwsgierig hebben gemaakt naar de inhoud van de film. 
De film is te bekijken op de link: W http://bit.ly/paseninijsselstein2021 
De film wordt u aangeboden door de volgende kerken: Geloof in IJsselstein, Hervormde Gemeente te 
IJsselstein, Protestantse Gemeente te IJsselstein en Rooms Katholieke Geloofsgemeenschap van de 
Heilige Nicolaas. We wensen u veel kijk plezier! 
 
Omzien naar elkaar 
Als u (praktische) vragen om hulp of aandacht hebt, kunt u bij ons terecht. 
Bel of mail naar  
 ds. Peter van der Schans, T 030 6881625, E pmwvds@kabelfoon.nl  
 ds. Johan Prosman, T 06 12711603 E jprosman@pgij.nl 
 Aty Janzen, coördinator pastoraat, T 030-6881292 of 06-81948048  E copas@pgij.nl 
 Jannie Schimmel, voorzitter diaconie, T 06 12902604 E jannieschimmel@gmail.com 
 
Agenda deze week: 
Ma 5 10.00 uur Online Kinderpaasdienst 
Di 6 14.00 uur Online Werkoverleg pastores 
Di 6 19.00 uur Online Bijbelleesgroep Vijftigdagentijd  (Johannes 20:19 en 24-30) 
Zo 11 10.00 uur Ontmoetingskerk Online dienst Mevr. M.C. Hilhorst-Hekhuizen  
 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
mailto:cmdejong@protonmail.com
mailto:pmwvds@kabelfoon.nl
http://bit.ly/paseninijsselstein2021
mailto:pmwvds@kabelfoon.nl
mailto:jprosman@pgij.nl
mailto:copas@pgij.nl
mailto:jannieschimmel@gmail.com

	Wekelijkse nieuwsbrief van de Protestantse gemeente te IJsselstein,

