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Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur 

 

 

Dienst van vandaag: Ds. L. Schermers 
 

Liturgisch bloemschikken 
Wees blij! De zoon is terug en laten we feest vieren. 

Een nieuwe begin. De 8 flessen zijn in een achthoek 

geplaatst. De achthoek vorm wordt versterkt  door 
groene takken. In de flessen zijn bloesemtakken 

geplaatst die al bloeien.  
Teer groen.  

 

Meditatie;  
"Wij bidden om een nieuw begin,  

een nieuw begin van leven.  
God,stuur ons toch uw wereld in 

om liefde door te geven" 
 

Verheug u om 

de thuiskomst van de ene zoon  
en samen  

zoeken naar  
een nieuw begin. 

 

Veertigdagentijd 
* Donderdag 4 april is het pastoraal inloopuur. Ik ben 

vanaf 9.30 - 12.00 in de kerkenraadskamer. Wanneer 
u even uw hart wilt luchten, iets wilt melden, iets wilt 

afspreken, weet u welkom! De koffie is klaar. 

ds. Luci Schermers 
* We zijn door Petra Klip uitgenodigd  om een open 

dienst in de synagoge te Hillegersberg mee te maken. 
Die dienst is op vrijdagavond 13 april om 20.00 uur. 

Als u mee wilt gaan, kunt u zich aanmelden tot 7 april 
bij ds. Luci Schermers 

* Zaterdagmorgen, 13 april, is de 

bezinningswandeling. Vanaf 9.15 uur is er koffie. We 
beginnen om 9.30 uur met een lied rondom de 

paaskaars en gaan daarna op weg. Voor wie wil is er 
een vraag om al wandelend met een ander van 

gedachten over te wisselen, maar je kunt ook in stilte 

wandelen. We blijven dit jaar aan deze kant van de 
Lek. U kunt de korte route wandelen (een groot uur) 

of de langere route (een kleine twee uur). 
 

Tafelgesprekken 
Voor de dertigers is er a.s. dinsdagavond om 20.00 uur 

weer de mogelijkheid om met elkaar in gesprek te 

gaan. Weet je welkom! 
 

VOEDSELBANK - PRODUCT VAN DE MAAND 
Het product van de maand maart is Vis in blik (Zalm 

tonijn). Het inzamelen is voor het uitgiftepunt van de 

Voedselbank IJssel en Lek te Stolwijk. Het product kan 
worden ingeleverd in de daarvoor bestemde krat bij 

het ZWO-bord inde ontmoetingsruimte. 

Collecteafkondiging 
Protestantse Kerk (missionair) 

Pionieren rond zingevingsvraagstukken 
Verspreid over heel Nederland ontstaan nieuwe 

vormen van kerkzijn, zoals kliederkerken, 

pioniersplekken en monastieke initiatieven. De 
initiatiefnemers zoeken actief naar manieren om het 

evangelie met onze medelanders te delen en aan te 
sluiten bij zingevingsvragen. Op dit moment zijn er 

meer dan honderd pioniersplekken, nieuwe 

geloofsgemeenschappen voor mensen die niet naar de 
kerk gaan. In Rotterdam bijvoorbeeld is in de 

vergrijzende wijk Slinge de pioniersplek Seinpost Slinge 
gestart, een multiculturele gemeenschap waar vooral 

‘nieuwkomers’ of mensen met een andere culturele 
achtergrond een geestelijk onderdak vinden. De 

Protestantse Kerk ondersteunt startende 

pioniersplekken. Collecteer mee, zodat de komende 
jaren nog meer nieuwe initiatieven van start kunnen 

gaan om als kerk weer zichtbaar aanwezig te zijn in 
Nederland. 

 

SamenWijzer 
“De kopij voor SamenWijzer 34.6 over de periode 14 

april t/m 26 mei 2019 dient uiterlijk zondag 7 april a.s. 
bij de redactie ingeleverd te zijn.” 

 

VBK ZOEKT HELPENDE HANDEN!!! 
De vakantie bijbelclub Krimpen is hard op zoek naar 

helpende handen. Lijkt het u leuk om, op wat voor 
manier dan ook, te helpen… of kent u iemand die het 

leuk zou vinden… laat het alstublieft weten! Voor meer 
informatie kunt u: Mailen: vbkkrimpen@gmail.com, 

Bellen/appen: 0611330300 (Maureen Kerkstra). 

 
Just4Fun 

Zondag 7 april zal de band Just4Fun meespelen in de 
dienst. 

 

De bloemen van vandaag zijn voor….. 
… hr. L. v.d. Dool voor zijn verjaardag.  

Een tweede bos bloemen is voor de hr .en mw. 
Rigterink voor hun 50 jarig huwelijk. 

 
Koster  

30-03 t/m 05-04 dhr. A. Voogt  

06-04 t/m 12-04 dhr. C. Hesse 
 

Kerkdienst zondag 7 april 
10.00 uur ds. A. Noordam 
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Paasgroetenactie 2019 

In de ontmoetingsruimte zijn nog kaarten te 

verkrijgen! Van harte aanbevolen! 
We hebben een aantal keer het signaal gekregen dat 

men wel graag de kaarten voor de groetenlijst van 
Amnesty wil sturen. Maar dat de kaarten voor 

gevangenen in Nederland (en Nederlandse 

gevangenen in het buitenland) soms op weerstand 
stuiten. Dit betreft tenslotte mensen die zijn 

veroordeeld en niet zonder reden vast zitten. Die 
verdienen geen kaart. Toch? 

Juist daarom is het een bewuste keuze om ook deze 

kaarten erbij te doen. Om de simpele reden: “Wie 
zonder zonde is, werpe de eerste steen”… Jezus is 

voor ons gestorven; maar ook voor de moordenaar 
aan het kruis. 

Laten wij dan ook een lichtje zijn en iets van het licht 
van Pasen doorgeven in de gevangenis. Amazing 

grace. 

We hopen, dat velen van u Paasgroeten zullen sturen! 
We vragen u de Paasgroetenkaarten uiterlijk dinsdag 9 

april 2019 te verzenden. 
Wilt u meer weten over de actie, kijk dan op 

www.kerkinactie.nl/paasgroetenactie. 

ZWO 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 


