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Meditatief

Bij de dienst van zondag 16 mei 2021

Voor vandaag drie citaten uit een boekje van de PKN:
“Met zonder Jezus” over Hemelvaart. Een korte tekst
van Leo Fijen, werkzaam bij KRO-NCRV: “Het ultieme
van Hemelvaart is voor mij dat je alleen gelaten wordt,
maar ook ontdekt dat je niet aan je lot wordt
overgelaten”. Een gedachte van emerituspredikant Piet
de Jong: “Vanaf Hemelvaart raakt God ons aan met de
handen van Jezus”. En Hans Maat, directeur
Evangelisch Werkverband zegt:
“Jezus die een plek in de hemel bereidt en mij nodigt
daar eens te komen”. ds. Luci Schermers

Bij de dienst van hemelvaartsdag donderdag 13 mei 2021
Aanvang: 9.30 uur!!
In deze dienst is ds. Luci Schermers de voorganger.
Een goede dienst gewenst.
Orgelspel - Welkom - Lied 216 - Bemoediging en groet
- Psalm 47: 1 en 2 - Gebed - Eerste lezing Handelingen
1: 1-11 en Marcus 16: 15-20 - Lied 663: 1 - Tweede
lezing Efeziers 4: 1-12a - Orgelspel - Preek - Lied 667 Geloofsbelijdenis - Psalm 68: 6 - Dankgebed en voorbe

In deze dienst gaat voor ds. Dora Hoekstra-Olthof uit
Capelle aan den IJssel Zij was al vaker in ons midden.
Een inspirerende dienst gewenst.
Orgelspel - Welkom - Lied 274: 1,2, en 3 - Stilgebed,
votum en groet en drempelgebed - Lied: Grote God wij
loven U - Kinderlied: Ik moet weg gaan - Gebed Loflied: 984: 1,2,3,4,5,6 - Lezing: Jesaja 45: 14 - 19 Orgelspel - Lezing 2: Johannes 15: 9 – 17 - Lied 791: 1
en 3 - Verkondiging - Lied 1000 - Toelichting collecte Gebeden en Onze Vader (met gebaren) - Slotlied: Blijf
in mij (Sela) Zegen – Orgelspel

Voedselbank
Het product voor mei is
potten pindakaas er zijn
16 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.

Wie gaat mee dauwtrappen op
Hemelvaartsdag?

Collecten

Er wordt nu niet gecollecteerd, daarom bevelen
wij het overmaken van uw collectegeld naar de
diaconie van harte aan!

Het definitieve plan…
Op Hemelvaartsdag, a.s. donderdag 13 mei, willen we
een oude traditie in het leven roepen: we gaan
dauwtrappen! Een mooie activiteit voor de vroege
vogels onder ons: voor ouderen die slecht kunnen
slapen, voor jongeren en kinderen die vroeg wakker
zijn… We verzamelen om 7.30 uur bij de kerk en
nemen onze eigen boterham, drinken en misschien
een klein matje mee. De wandelroute duurt ongeveer
een uur en zullen we halverwege onderbreken om in
de buitenlucht ons eten en drinken te nuttigen. Voor
wie wil hebben we een gespreksvraag op papier. Rond
9.00 uur zijn we weer bij de kerk. Dan bent u op tijd
terug om thuis online de korte kerkdienst te volgen. Bij
minimaal 6 aanmeldingen gaat de wandeling door.
Uiterlijk tot woensdag 12 mei 19.00 uur kunt u zich
voor de wandeling aanmelden bij ds. Luci Schermers.

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 13 mei zijn:
1ste Kerk
2de Diaconie
De collectedoelen

16 mei zijn:

1ste Instandhouding kerkgebouw
2de Diaconie
Eventuele collectebonnen kunnen ingeleverd
worden bij Arie de Paauw, Johan Vermeerstraat
21
O.v.v. van het collectedoel.
De Diaconie.
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Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur

Erediensten met ingang van Pinksteren
2021

Wel en wee
Arie de Paauw, de drukker van o.a. de SamenWijzer,
heeft deze week voor het laatst gewerkt.
Hij gaat (nog even officieus, omdat hij zijn laatste vrije
dagen nog opneemt) met pensioen. Wij wensen hem
en zijn vrouw Marian een goede tijd toe.

De kerkenraad heeft besloten dat met ingang van
Pinksteren, 23 mei 2021, het is toegestaan om 30
personen bij een eredienst toe te laten.
Dit besluit is genomen omdat er nu toch een lichte
daling van besmettingen te zien is en er steeds meer
mensen ingeënt zijn tegen corona.
Daarom kunt u zich weer aanmelden via de bekende
app, waarover meer staat op onze site. U kunt zich ook
aanmelden via mail,
eredienstenontmoetingskerk@gmail.com. Ook kunt u
bellen met tel.nr 0180 519145.
Graag aanmelding uiterlijk vrijdagavond 22.00 uur.
U krijgt van de aanmelding bericht.
Uiteraard gebeurt alles onder de corona maatregelen,
zoals bij binnenkomst handen ontsmetten, bij het
verplaatsen in de kerk een mondkapje dragen, gaan
zitten op 1,5 m. afstand (geldt niet voor één
huishouden) en er wordt ook nog niet gezongen in de
kerk.
Jan de Korte scriba

Volgende week beginnen de centrale examens. Een
spannende tijd. Alle jongeren die eindexamen gaan
doen veel succes gewenst!
Is er behoefte aan een praatje, zijn er vragen of is er
anderszins iets om aan de orde te stellen … De
telefoonnummers van het pastoraal team staan achter
op de SamenWijzer. Bel gerust.

De bloemen van zondag 16 mei zijn voor….

Hemelvaart: vriendschap op afstand

……. Marie-José de Gier, na een operatie.

Samenwijzer.
“De redactie verzoekt u vriendelijk de kopij
voor SamenWijzer 36.7 over de periode 30
mei t/m 18 juli 2021 uiterlijk zondag 16
mei a.s. bij de redactie in te leveren.”

De toelichting op de symboliek van de
nieuwe paaskaars.

door LEV ( www.mijnkerk.nl)

Dit reliëf symboliseert de goddelijke
drie-eenheid .

Hemelvaart is het verhaal van Jezus die omhoog
geheven en opgenomen wordt in een wolk. Ik heb
daar een kinderlijk beeld bij, bijna romantisch. De
vrienden van Jezus waren erbij, dat moment van
omhoog geheven, ze keken er naar totdat ze hem niet
meer zagen. Ze bleven achter en zij misten na een
tijdje de fysieke nabijheid van hun vriend. Vrienden
verliezen aan het leven, dat doet wat met je.

De handen staan voor de
scheppingskracht van God de Vader,
het kruis staat voor God de Zoon en de
duif symboliseert God de Heilige Geest.
Hartelijke groeten, Martin Koen.

Lees verder op:
https://www.mijnkerk.nl/hemelvaart-vriendschap-opafstand/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&
utm_campaign=Nieuwsbrief+MijnKerk+%7C+06-2021

Hoe hou jij contact op afstand?
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