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Vieren in de Avezathen 
Palmpasen voor de kinderen 
Kapel-Avezaath, zondag 10 april 9:30 uur 
Vorig jaar moesten we vanwege corona noodgedwong-
en creatief zijn. De ouders en de kinderen vonden de 
nieuwe vorm om Palmpasen te vieren heel geslaagd en 
dus doen we het dit jaar weer zo. Met de kinderen en 
één of twee (groot)ouders/verzorgers verzamelen we bij 
de kerk van Kapel-Avezaath om 9:30 uur. Daar krijgen 

ze een stok en gaan in kleine groepjes op 
pad om de dingen die nodig zijn voor de 
Palmpaasstok bij gastvrije mensen in de 
buurt op te halen. Een haantje, snoep en 
een takje voor de stok. Om 10:30 uur zijn 

ze terug in de kerk, daar is een feestelijke binnenkomst 
en horen ze het verhaal van Palmpasen en Pasen. Alle 
kinderen uit het dorp mogen meedoen. Graag vooraf 
opgeven dan weten we wat we moeten inkopen: Jantine 
Hol M: 06 23259798 E: jantinejong@hotmail.com. 
 
Palmpasen voor alle andere kerkgangers 
Kapel-Avezaath, zondag 10 april 10:00 uur 
De dienst begint gewoon om 10 uur in Kapel-Avezaath. 
Ongeveer om 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. 
 
Pasen en meer 
Als we Pasen vieren zondag 17 april is de kans groot 
dat de Betuwe in bloei zal staan. Overal bloesem en 
nieuw leven en belofte van veel fruit. Tegelijk is de kans 
ook groot dat er dagelijks puinhopen, doden en vluchte-
lingen bijkomen in Oekraine. Tegen die achtergrond 
vieren we Pasen. Juist in deze tijd voel ik zo sterk dat 

we dat niet uit onszelf kunnen geloven, 
maar dat we er ons aan mogen toe-
vertrouwen. Jezus is de diepste diepte 
doorgegaan, in Gods naam, om voor 
altijd nabij te zijn, in Gods naam. Geen 
weg van geweld, maar de weg van het 
zaad in de aarde. Leven geven, door 

liefde te zijn. Kom gerust mee vieren, ook als je niet 
vaak komt of nog nooit de drempel over bent geweest. 
 
Witte donderdag 
Zoelen, donderdag 14 april 19:30 uur 
Brood en wijn. 
 
Goede vrijdag 
Buren, vrijdag 15 april 19:30 uur  
De weg die Jezus gaat tot het einde. 
 
Paaswake 
Kapel-Avezaath, zaterdag 16 april 21:00 uur 
Wachten op het licht van de opstanding. 
 
Paasmorgen 
Kerk-Avezaath, zondag 17 april 10:00 uur 
Niet te geloven! Liefde sterker dan de dood. 

Doopdienst 
Kerk-Avezaath, zondag 1 mei 10:00 uur 

Zondag 1 mei zullen we een doopdienst 
mee mogen maken in Kerk-Avezaath.  
Er worden 2 kinderen gedoopt.  
Maar misschien zijn er meer kinderen 
geboren in coronatijd die nu de doop 
kunnen ontvangen. Laat het weten dan 

kunnen we kennismaken en samen voorbereiden.  
Ds. Hagen T: 0344 681500 E: ehagends@hetnet.nl. 
 
Stiltemoment 

Kapel-Avezaath, zondag 1 mei 11:30 - 12:30 uur 
Diezelfde zondag is er een stiltemoment in de 
Kapel. De kerkdeuren staan open, ieder die wil 
mag binnenlopen om even stil te zijn, te bidden, 
een kaarsje aan te steken. Je kunt er terecht met 

je verdriet en je hoop, je kunt er iemand gedenken of 
aan iemand denken. Gelukkig merken we dat steeds 
meer mensen zich vrij voelen om binnen te gaan. 
 
Gemeenteavond 
Steeds een stap verder 
Op de gemeenteavond hebben we ook gesproken over 
de voortgang van het proces richting samengaan met 
Asch en Erichem, Buren, Zoelen en Ravenswaaij. De 
aanwezigen hebben weer stevig meegedacht en 
aandachtspunten aangedragen voor de werkgroep en 
de Streekkerkenraad. Ze hebben er vertrouwen in dat 
dit op dit moment de goede weg is, en daarom heeft de 
kerkenraad de voorlopige verklaring van samengaan 
getekend. Nu komt het beleidsplan en de financiële 
onderbouwing de komende maanden aan de orde en 
pas als dat klopt en door iedereen goedgekeurd 
is, gaan we samen verder.  
We blijven u op de hoogte houden en stellen iedereen 
in de gelegenheid hier over mee te denken. Voor 
vragen en informatie M: marcoschelling@gmail.com. 
 
Oekraine 
Op de gemeenteavond hebben we gesproken over wat 
we als kerk hier in de Avezathen voor vluchtelingen uit 
Oekraïne kunnen doen. Opvang in de kerken is nu 
geen goede mogelijkheid. De opvang wordt nu vooral 
geregeld in plaatsen waar ook badgelegenheid is en 
goede verwarming mogelijk is. Op langere termijn 
worden vluchtelingen ondergebracht bij particulieren. 
Sommige kerkleden hebben zich al opgegeven als 
opvangadres via Vluchtelingenwerk, takecarebenb.  
Als er vluchtelingen komen, willen we deze mensen 
graag helpen ze op te vangen, door een steungroep om 
hen heen te vormen. Als er vluchtelingen komen, willen 
we ook graag de kerk openstellen voor ontmoeting, 
onderling en met andere dorpelingen. We zullen ook 
contact zoeken met de wijkregisseur van Kerk- en 
Kapel-Avezaath om de zorg voor vluchtelingen samen 
met het hele dorp op te zetten en te dragen. Voor meer 
info, aanmelding of vragen is voorlopig ds. E. Hagen 
beschikbaar E: ehagends@hetnet.nl of T: 0344 681500. 
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Inzamelingsactie Oekraine 
Initiatief van Niske van Housselt, via Stichting Gain 
Stichting Gain, de stichting die de schoenendozen actie 

coordineert, heeft ook 
contacten in Oekraine. Via 
deze contacten, die al voor de 
oorlog zijn ontstaan, proberen 
ze nu ook hulp te geven waar 
dit zo hard nodig is. 
Toiletartikelen, babyspullen, 
nieuw ondergoed, paracetamol 
houdbaar voedsel, dekens en 
eenpersoons dekbedden zijn 
van harte welkom.  

Inleveren kan op Kamphofstraat 8 in Kerk-Avezaath. 
Heeft u hierover vragen bel dan naar Niske van Houselt 
M: 06 18134321.  
 
Bericht van de kerkrentmeesters 
Onderhoud 
Fysiek bij elkaar komen in de kerkdiensten is gelukkig 
weer mogelijk. Het is een feest om elkaar weer te zien. 
Nadat de Capel voorzien was van glasvezel en een 
internetaansluiting, is opname apparatuur aangeschaft 
zodat de diensten ook gestreamd kunnen worden.  
Het is een verrijking dat dit mogelijk is, want er is 
vastgesteld dat er soms meer dan honderd mensen 
inloggen. Jaarlijks worden de kerkgebouwen 
geïnspecteerd i.v.m. het nodige onderhoud. Dit jaar zal 
het voegwerk van de Capel plaatselijk aangepakt gaan 
worden. Een flinke en kostbare klus. 
 
Opbrengsten 
De kerkbalans heeft over 2021 € 35.000 opgeleverd. 
Dat is zelfs meer dan is toegezegd.  
De eindejaarscollecte heeft geresulteerd in  € 4.815. 
De toezeggingen voor de actie kerkbalans van 2022 zijn 
€ 30.500.  
Al met al prachtige resultaten waar we ontzettend 
dankbaar voor zijn. Het is mooi om de grote 
saamhorigheid te voelen in onze gemeenschap. 
Met hartelijke groet van de kerkrentmeesters: 

Peter Timmerman 
Cees van Baal 
Cor v.d. Netten van Stigt 
Anja de Man 

 
Kunst in de Kapel 
Dick Grendel en Rita Oostendorp  
De exposities in de Agatha Capel in Kapel-Avezaath 
gaan weer van start. De eerste van het seizoen 
exposeren Dick Grendel (aquarellen) en Rita 
Oostendorp (bronzen beelden). U bent van harte 
welkom op zaterdag 14 en zondag 15 mei, zaterdag 21 
en zondag 22 mei en op donderdag 26 (Hemelvaart), 
vrijdag 27, zaterdag 28 en zondag 29 mei.  
Alle dagen is de kerk open van 13:30 uur tot 17 uur. 
 

Avezaaths Allerlei 
Rommelmarkt Kapel-Avezaath 
Zaterdag 11 juni is er in en rond de Agatha Capel in 
Kapel-Avezaath weer een rommelmarkt. Meer 
informatie hierover is te lezen op de bijgevoegde flyer 
en op de site www.kerkenkapel.nl bij Nieuwsberichten. 
 
Betuwse jeugdkampen  
Ga je mee?  
Inschrijven voor de jeugdkampen van de stichting BJK 
kan weer. De kosten zijn € 125 volledig verzorgd. Voor 
meer info zie: www.betuwsejeugdkampen.nl. 

 
Actie4Kids 
Schoenendozen actie van Stichting Gain 
Dit jaar hebben we 17 mooi versierde schoenendozen 
ingezameld en is er 65 euro overgemaakt voor de 
verzending. De dozen zijn inmiddels verzonden naar 
Moldavië. Heel erg bedankt voor uw medewerking/gift. 
Niske van Houselt  
 
Kerkdiensten 
Dienst in de Avezaathse kerken 
3 apr 10:00u Ravenswaaij pastor Jack de Koster 

10 apr 10:00u Kapel-Avezaath ds. E. Hagen,  
palmpasen 

14 apr 19:30u Zoelen ds. E. Hagen, pastor De Koster  
witte donderdag 

15 apr 19:30u Buren  ds. E. Hagen, 
goede vrijdag 

16 apr 21:00u Kapel-Avezaath ds. Hagen, S. Schelling 
stille zaterdag 

17 apr  10:00u Kerk-Avezaath ds. E. Hagen 
Pasen 

24 apr 10:00u Erichem  ds. M. Bosch 
  1 mei 10:00u Kerk-Avezaath ds. Hagen, doopdienst 
  8 mei 10:00u Asch  ds. C. Mannuputty 
15 mei 10:00u Erichem  pastor J. de Koster 
22 mei 10:00u Kapel-Avezaath ds. E. Hagen 
26 mei 10:00u Buren  Hemelvaart 
29 mei 10:00u Kerk-Avezaath ds. E. Hagen 
Een volledig overzicht van de diensten met eventuele 
aanvullende informatie is te vinden op de hoofdpagina 
van de website www.tussenlekenlinge.nl. Ook staat 
daar achter iedere dienst een link naar de uitzending.  
 
Van de redactie 
Kopij inleveren 
De volgende In en Om, welke weer een nieuwsbrief zal 
zijn, verschijnt half mei. Kopij hiervoor uiterlijk vrijdag 13 
mei mailen naar E: kerkenkapel@gmail.com. 
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Inzamelingsactie Oekraine 
Initiatief van Niske van Housselt, via Stichting Gain 
Stichting Gain, de stichting die de schoenendozen actie 

coordineert, heeft ook 
contacten in Oekraine. Via 
deze contacten, die al voor de 
oorlog zijn ontstaan, proberen 
ze nu ook hulp te geven waar 
dit zo hard nodig is. 
Toiletartikelen, babyspullen, 
nieuw ondergoed, paracetamol 
houdbaar voedsel, dekens en 
eenpersoons dekbedden zijn 
van harte welkom.  

Inleveren kan op Kamphofstraat 8 in Kerk-Avezaath. 
Heeft u hierover vragen bel dan naar Niske van Houselt 
M: 06 18134321.  
 
Bericht van de kerkrentmeesters 
Onderhoud 
Fysiek bij elkaar komen in de kerkdiensten is gelukkig 
weer mogelijk. Het is een feest om elkaar weer te zien. 
Nadat de Capel voorzien was van glasvezel en een 
internetaansluiting, is opname apparatuur aangeschaft 
zodat de diensten ook gestreamd kunnen worden.  
Het is een verrijking dat dit mogelijk is, want er is 
vastgesteld dat er soms meer dan honderd mensen 
inloggen. Jaarlijks worden de kerkgebouwen 
geïnspecteerd i.v.m. het nodige onderhoud. Dit jaar zal 
het voegwerk van de Capel plaatselijk aangepakt gaan 
worden. Een flinke en kostbare klus. 
 
Opbrengsten 
De kerkbalans heeft over 2021 € 35.000 opgeleverd. 
Dat is zelfs meer dan is toegezegd.  
De eindejaarscollecte heeft geresulteerd in  € 4.815. 
De toezeggingen voor de actie kerkbalans van 2022 zijn 
€ 30.500.  
Al met al prachtige resultaten waar we ontzettend 
dankbaar voor zijn. Het is mooi om de grote 
saamhorigheid te voelen in onze gemeenschap. 
Met hartelijke groet van de kerkrentmeesters: 

Peter Timmerman 
Cees van Baal 
Cor v.d. Netten van Stigt 
Anja de Man 

 
Kunst in de Kapel 
Dick Grendel en Rita Oostendorp  
De exposities in de Agatha Capel in Kapel-Avezaath 
gaan weer van start. De eerste van het seizoen 
exposeren Dick Grendel (aquarellen) en Rita 
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vrijdag 27, zaterdag 28 en zondag 29 mei.  
Alle dagen is de kerk open van 13:30 uur tot 17 uur. 
 

Avezaaths Allerlei 
Rommelmarkt Kapel-Avezaath 
Zaterdag 11 juni is er in en rond de Agatha Capel in 
Kapel-Avezaath weer een rommelmarkt. Meer 
informatie hierover is te lezen op de bijgevoegde flyer 
en op de site www.kerkenkapel.nl bij Nieuwsberichten. 
 
Betuwse jeugdkampen  
Ga je mee?  
Inschrijven voor de jeugdkampen van de stichting BJK 
kan weer. De kosten zijn € 125 volledig verzorgd. Voor 
meer info zie: www.betuwsejeugdkampen.nl. 

 
Actie4Kids 
Schoenendozen actie van Stichting Gain 
Dit jaar hebben we 17 mooi versierde schoenendozen 
ingezameld en is er 65 euro overgemaakt voor de 
verzending. De dozen zijn inmiddels verzonden naar 
Moldavië. Heel erg bedankt voor uw medewerking/gift. 
Niske van Houselt  
 
Kerkdiensten 
Dienst in de Avezaathse kerken 
3 apr 10:00u Ravenswaaij pastor Jack de Koster 

10 apr 10:00u Kapel-Avezaath ds. E. Hagen,  
palmpasen 

14 apr 19:30u Zoelen ds. E. Hagen, pastor De Koster  
witte donderdag 

15 apr 19:30u Buren  ds. E. Hagen, 
goede vrijdag 

16 apr 21:00u Kapel-Avezaath ds. Hagen, S. Schelling 
stille zaterdag 

17 apr  10:00u Kerk-Avezaath ds. E. Hagen 
Pasen 

24 apr 10:00u Erichem  ds. M. Bosch 
  1 mei 10:00u Kerk-Avezaath ds. Hagen, doopdienst 
  8 mei 10:00u Asch  ds. C. Mannuputty 
15 mei 10:00u Erichem  pastor J. de Koster 
22 mei 10:00u Kapel-Avezaath ds. E. Hagen 
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Een volledig overzicht van de diensten met eventuele 
aanvullende informatie is te vinden op de hoofdpagina 
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