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Meditatief 
 
“Witte zwanen, zwarte zwanen! 
Wie gaat er mee naar Engelland varen? 
Engelland is gesloten - de sleutel is gebroken. 
Is er dan geen timmerman, die de sleutel maken kan? 
Laat doorgaan, laat doorgaan, 
wie achter is, moet voorgaan!” 
Kent u, ken jij dit liedje? We zongen en speelden het 
vroeger op het schoolplein. Ik moest er weer aan 
denken bij het voorbereiden van de komende 
kerkdienst. Het is een kinderliedje waar veel symboliek 
in schuil gaat. Een alledaags liedje dat gaat over het 
leven én over de dood. 
Witte zwanen, zwarte zwanen! De zwanen staan 
symbool voor de engelen die je begeleiden bij je 
geboorte (wit) en bij de dood (zwart).  
Wie gaat er mee naar Engelland varen? Nee, het 
gaat dan niet over het land van de brexit en het land 
van The Crown. Het gaat niet over Engeland, maar 
over Engelland. Wie gaat mee naar het land van de 
engelen, naar de hemel? Er is echter wel een 
probleem, want Engelland is gesloten en de 
sleutel is gebroken! Je kunt blijkbaar niet zomaar de 
hemel binnen lopen.  
Is er dan geen timmerman, die de sleutel maken 
kan? Ja, gelukkig is er een timmerman, een 
timmermanszoon, Jezus, zoon van Jozef, zoon van 
mensen, zoon van God. Zijn leven, zijn dood, zijn 
opstanding is de sleutel tot nieuw leven geworden en 
zet de deur naar het hemelrijk wagenwijd open.  En, o 
wonder, dan zijn de eersten de laatsten: wie achter 
is, mag voorgaan! 
ds. Luci Schermers 
 

Orde van dienst 25 april 2021 
 
Deze zondag hoop ik zelf de dienst te leiden. Het zal in 
de dienst gaan over de sleutels van het koninkrijk der 
hemelen. Afgelopen week ben ik een paar mensen 
gaan bezoeken om hen te vragen naar de betekenis 
van een eigen sleutel. U ziet deze drie gesprekken in 
een korte film. Tijdens deze dienst zijn er weinig 
opnames van liederen, maar in plaats daarvan zullen 
Annemarie Kraan en Jan Schipper samen een aantal 
liederen zingen. Arie Versluijs bespeelt het orgel. 
 
Orgelspel - Welkom - Psalm 118: 1 en 7 - Bemoediging 
en groet - Kyriegebed - Loflied 637: 1 en 3 - Gebed en 
lied 701: 1 en 4 - Film: Een sleutel – Kinderlied: Is je 
deur ook op slot? - Eerste lezing Jesaja 22: 15-23 - 
Lied: Dona nobis pacem - Tweede lezing Matt 16: 13-
20, Openb. 3: 7,8 - Lied 175: 1 en 2 - Preek - Lied 
1014 – 
 

Dankgebed en voorbeden met: O Lord, hear my prayer 
- Aandacht kollekte - Lied 416 - Zegen - Orgelspel. 
 

Voorbeden 

 
Als er gebedspunten zijn of punten van dankbaarheid 
die je graag genoemd wilt hebben in de gebeden, dan 
kun je dit telefonisch, via mail of app doorgeven aan 
ds. Luci Schermers. Graag voor zondagmorgen 9.00 
uur. 
 

Jongerengespreksgroep 

 
Vanavond 25 april komt de jongerengespreksgroep 
weer online bij elkaar. Aanvang 19.00 uur. We wensen 

jullie een mooi gesprek toe! 
 

Inloopochtend donderdagmorgen 29 april 
  
A.s. donderdagmorgen ben ik in de kerkenraadskamer 
aanwezig. U of jij bent van harte welkom voor een 
gesprek of om zomaar even iets te vertellen of te 

vragen. De koffie staat klaar en de kerk is open van 
9.30 - 12.00 uur. Ook de kerkzaal is open. Zie het 
bericht hieronder. Ds. Luci Schermers 
 

Kerkzaal is open op donderdagmorgen  
29 april 
 

Misschien hebt u de diensten online gevolgd, maar 
bent u al heel lang niet meer in het kerkgebouw 
geweest. Daarom is op deze ochtend de kerkzaal 
open, de paaskaars brandt.  
Kom gerust even naar binnen. Er is alle gelegenheid in 
de kerkzaal te gaan zitten en wat rond te kijken, te 
mijmeren, te bidden. Eén van de ouderlingen is op de 

achtergrond aanwezig. Als u de kerk binnenkomt 
draagt u een mondkapje, als u zit mag het af. 
Welkom! 
 

Voedselbank 
 

Het product voor april is pak/pot pastasaus er zijn  
31 potten ingeleverd 
Het inzamelpunt blijft de schuur van Arie de Paauw, 
Joh. Vermeerstraat 21. 
U kunt naar de achtertuin komen waar nr.21 op de 
poort staat en zelf het product in de schuur zetten.  

 
Wel en wee 
Zoals gebruikelijk is op eerste Paasdag de nieuwe 
Paaskaars in gebruik genomen. De oude Paaskaars 
van 2020 is bij Elize aan het Rot gebracht. Als teken 
van licht in het donker. Dit deed haar goed. 
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Dauwtrappen op Hemelvaartsdag. 
 
Wie heeft zin in een vroege wandeling? Op 
Hemelvaartsdag, 13 mei, hopen we voorafgaande aan 
de kerkdienst te gaan wandelen. We verzamelen om 
7.30 uur bij de kerk, nemen onze eigen boterham mee 
die we bij terugkomst in de kerk zullen nuttigen. 

Uiteraard zijn de wandelaars van harte welkom om na 
de wandeling de (korte) kerkdienst mee te vieren. 
Uiterlijk tot woensdag 12 mei 12.00 uur aanmelden bij 
ds. Luci Schermers.  

 

Vanuit de liturgiecommissie. 
 
We ervaren allemaal het gemis van samen gemeente 
zijn, het gemis van samenkomen in de kerk … In de 
komende Pinksterdienst willen we via de beamer 
proberen iets van dit saamhorigheidsgevoel zichtbaar 
te maken. De gedachte is het lied ‘Heer, uw licht en 
uw liefde schijnen …’ te laten horen, terwijl 
tegelijkertijd foto’s worden getoond van heel veel 
gemeenteleden, die een deel van de tekst laten zien. 
Het zou mooi zijn als iedereen daaraan mee zou 
kunnen doen, maar dat is jammer genoeg niet 
mogelijk. We gaan proberen vanuit zoveel mogelijk 
adressen iemand op de foto te zetten. Er zijn al 
diverse foto’s gemaakt, maar we zijn nog lang niet 
klaar, dus het kan heel goed zijn dat de komende 
weken één van ons aanbelt met het verzoek om een 
foto te mogen maken. 
We denken dat het een mooi geheel gaat worden: het 
gemeente-zijn zichtbaar maken en tegelijkertijd de 
boodschap uitdragen waar het lied mee eindigt: “dat 
het licht overwint!’ 
 
Namens de liturgiecommissie, 
Marianne Oostendorp, Luci Schermers en Bertha 
Welter 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

De bloemen van zondag 18 april zijn voor…. 

 
 

……. Aza en Erica Teeuwen. 
Tweede bos voor Rene en Marian Landman.  

  
   
 

 
 

Collecten 
Er wordt nu niet gecollecteerd, daarom bevelen 
wij het overmaken van uw collectegeld naar de 
diaconie van harte aan!          
 
Uw bijdrage voor de kerk kunt u o.v.v. Kerk 
storten op NL63RABO0333800656 
Uw bijdrage voor de diaconie kunt u o.v.v. 
Collectedoel storten op NL10RABO0333800737 

 
 

De collectedoelen 25 april zijn: 

1ste  Collecte Kerk in Actie - Diaconaat 
(NL - kinderen) 2021  
Iedere dag vluchten er kinderen en jongeren voor 
geweld en onderdrukking. Sommigen komen naar 
Nederland waar ze met of zonder ouders in 
asielzoekerscentra wachten op de beslissing of ze 
mogen blijven.  
Stichting De Vrolijkheid organiseert bij 
asielzoekerscentra wekelijks het Kunstlab met 

meer dan honderd kunstprojecten. Via dans, 
theater, muziek, nieuwe media en beeldende kunst 
geven kinderen en jongeren vorm aan hun eigen 
verhalen. Kunst en creativiteit versterken hun 
veerkracht en zelfvertrouwen en bieden hen de 
mogelijkheid hun talenten te ontdekken en te 
ontwikkelen. 
Met steun van Kerk in Actie is het Vakantie 
KunstLab ontwikkeld, zodat jonge azc-bewoners 
ook in de schoolvakanties creatieve workshops 
kunnen bezoeken. Met een feestelijke presentatie 
voor bewoners van azc’s worden de workshops 
afgesloten. 
Met uw bijdrage aan de collecte steunt u het 
diaconale werk van Kerk in Actie, zoals het werk 
voor kinderen en jongeren in azc’s en andere 
diaconale projecten. Hartelijk dank! 
 

2de  Kerk 

 
     Eventuele collectebonnen kunnen ingeleverd 
worden bij  Arie de Paauw,  
Johan Vermeerstraat 21, O.v.v. van het 
collectedoel.      De Diaconie. 
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International Day. 
 
Op dinsdag 17 mei is het International Day Against 
Homophobia and Transphobia. Deze dag is in het 
leven geroepen om aandacht te vragen voor het 
verschijnsel homo-, bi- en transgenderhaat en de 
sociale onwenselijkheid daarvan. 
De Roze Vieren Rotterdam organiseert samen met 
Protestants Kralingen op maandagavond 17 mei een 
IDAHOT avondgebed. Tijdens deze bijeenkomst is er 
ruimte voor verhalen, muziek en bezinning. 
Het avondgebed is in de Hoflaankerk, Oudedijk 2. 
Rotterdam. In verband met de COVID-19 maatregelen 
kunnen 30 mensen dit avondgebed bezoeken. De 
bijeenkomst begint om 19.30 uur en duurt ongeveer 
45 minuten. 
Aanmelden via deze link of 
via www.rozevieringenrotterdam.com 
Het avondgebed is ook online te volgen via de 
facebookpagina van Protestants Kralingen  
https://www.facebook.com/protestantskralingen.     

 
Aandacht voor IDAHOT op zondag 16 mei 
Je kunt op zondag 16 mei ook in je eigen viering 
aandacht besteden aan IDAHOT. Een aantal kerken 
heeft het initiatief genomen om op zondag 16 mei een 
regenboogkaars te branden en een gebed uit te 
spreken. Dit gebed komt binnenkort beschikbaar en wij 

zullen dit dan ook delen met je. 
Met vriendelijke groet namens de Roze Vieringen 
Rotterdam, Minnekus de Groot  
 

 
 

 

 

Zondag dienst 2 mei 2021. 
 
Deze zondag zal Ds. G. A. Koelman uit Rotterdam voor 
gaan. 

 

(Uit de Petrusbrief) 
 

Heb je dat ook wel eens gehad? Dat je een gedicht of 
een stukje tekst las en dacht: dit gaat over mij! Dit 
ben ik! Soms kan dat vervelend zijn en confronterend. 
Omdat er iets van jouw mindere kanten pijnlijk precies 
beschreven wordt. Maar soms geeft de herkenning 
juist bemoediging, als een warme omhelzing.  
Precies dat gevoel had ik toen ik onderstaande 

gedichtje las: 
 

ik ben niet simpel 

zo ben ik gemaakt 

lekker ingewikkeld 

en daarom gelaagd  

ik ben gebroken  

vandaar dat ik maak 

complex bedraad 

tussen bevlogen en geaard 

 

Oplossing 40-dagen puzzel. 
 
Op veler verzoek hier de oplossing van de 
puzzel  uit de veertigdagen-kalender: 
  
                            GEVANGENEN 
                              ZEGEN 
                            HERDER 
                  BARMHARTIG 
                   PAASKAARS 
                   LINZENSOEP 
                      ZACHEUS 
                         TOEWIJDING 
                             LIEFDE 

                 SCHOENENDOOSACTIE 
  
Van boven naar beneden leest u het woord 
VERTROUWEN : van harte toegewenst! 

 

https://forms.gle/VQm7uXszY5x2HoF37
http://www.rozevieringenrotterdam.com/
https://www.facebook.com/protestantskralingen

