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Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur 

 

Meditatief- De lichtkring van Golgotha 
 
en het werd stikdonker 
en het was verstikkend 
 
stil 
op de aarde 
 
in de hemel 
nog stiller 
 
tot 
de derde dag 
 
en opnieuw 
schiep Hij 
het licht 
 
het Licht 
van de wereld 
 
om nooit meer 
donker te worden 
 
Eeuwig Licht 

Inge Klumper 

 

Orde van dienst voor de paascyclus 
2022 
In deze Stille week beginnen we onze Paasviering 
al op Witte Donderdag en deze viering loopt door 
het Paasfeest. Aan het einde van de dienst op 
Stille Zaterdag wordt de nieuwe Paaskaars 
aangestoken. Deze Paaskaars zal op eerste 
Paasdag door de diaken binnen worden 
gedragen. De diensten hebben allemaal een 
verschillend karakter. Voor een intense beleving is 
het aan te bevelen zo veel mogelijk diensten bij 
te wonen. Om zo ook zelf de gang te maken door 
het donker naar het licht. 
 

Witte Donderdag, 14 april om 19.30 uur 
 
Jezus vierde het Pesachmaal, feest van de 
bevrijding uit Egypte met zijn leerlingen. We 
vieren met elkaar het Avondmaal voor gelovigen. 
Onze voorganger is ds. A. van Alphen en we 
luisteren naar zang van Tanya van der Meulen. 
 

Orgelspel - Aanvangslied 556: 1,2 en 3 - 
Stilgebed, bemoediging en groet - Lied 556 : 4 en 
5 - Gebed voor de Witte donderdag - Tanya zingt: 
Zie, hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem - 
Schriftlezing Mat. 26: 17-19, 36-46 - Zingen: 
Gebed om licht - Overdenking - Lied 263: 1,2,3 - 
Voorbeden en stilgebed - Collecte - Tanya zingt: 
Avondmaal - Nodiging - Tafelgebed - Lied 405: 4 
- Vervolg Tafelgebed - Lied 558: 1 en 4 - Vervolg 
Tafelgebed - Onze Vader - We delen brood en 
wijn – Dankzegging - Afsluitende woorden – 
Orgelspel. 
 

Goede vrijdag, 15 april om 19.30 uur –  

De dienst van gisteravond wordt voortgezet. Chr. 
Gem. Koor Soli Deo Gloria zingt The Crucifixion. 
Er is samenzang en ds. Luci Schermers is lector. 
 
… Voor zang en teksten zijn er boekjes in de kerk,  
voor wie digitaal meeviert: zie bijgevoegde 
liturgie … 
 

Stille Zaterdag, 16 april om 19.30 uur – 

Het licht breekt door! Aan het einde van de dienst 
wordt de nieuwe paaskaars aangestoken en we 
delen het licht. Voorganger: ds. J.O. Kroesen. 
 
…In stilte en schemer komen we de kerkzaal 
binnen - Welkom en inleidende woorden - Lied 
488:1,4,5 - Gebed - Lezing Genesis 1: 1-5 - Lied 
590:1,2,5 - Exodus 14: 19-23 - Lied 603:1,2,3 - 
Johannes 1:1-5 - Meditatieve Muziek - 
Doopgedachtenis en vernieuwing - Lied 598 - Als 
alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur - 
Achter in de kerk wordt de nieuwe paaskaars aan 
gestoken - Licht doorgeven - Wisselen van 
kerkelijke kleur - Dankgebed - Lied 670:1,6,7 - 
Zegenbede – Orgelspel. 
 

Eerste paasdag, 17 april om 10.00 uur - 

We vieren voluit de Opstanding van Christus. Ik 
hoop zelf voor te gaan en René de Jonge speelt 
trompet.  
 
Orgelspel - Lied voor de dienst: Daar juicht een 
toon - Welkom - Psalm 98: 1 -  
Bemoediging en groet - Lied 600: 1 en 2 - 
Paaskaars wordt binnengebracht - Lied 600: 4 en 
5 - Kyriegebed - Glorialied 624: 1 en 3  - Gebed 
bij de opening van het Woord - Moment met de 
kinderen - Schriftlezing: Psalm 118: 15-24 – 
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Lied 632: 1 en 2 - Schriftlezing: Markus 16: 1-8 - 
Luisterlied: Because He lives - Preek- Orgelspel - 
Lied 630: 1, 2 en 4 - Inbreng vanuit de jongeren-
paaswake - Luisterlied: Paasmedley - Danken en 
bidden - Aandacht voor de collecte slotlied: U zij 
de glorie (1 en 2 ) - Zegen - couplet 3: Zou ik nog 
vrezen – Orgelspel 
 

Kerken voor Oekraïne 
‘Kerken voor Oekraïne’. Zo 
noemt de werkgroep zich die 
vanuit de Ontmoetingskerk 
en de Kerk aan de Lek is 
ontstaan. M.n. beide 

diaconieën zijn hierin vertegenwoordigd. Nu de 
plaats bekend is waar mensen uit Oekraïne straks 
zullen verblijven, is er door de werkgroep al flink 
wat werk verzet. In samenwerking met de 
burgerlijke gemeenten zijn bedden in elkaar 
gezet, schoenenrekken gemaakt en spiegels 
opgehangen. In de volgende gemeentebrief (na 
overleg met gemeente en PCPO) hopen wij u 
verder op de hoogte te brengen van de 
ontwikkelingen die er zijn. 
Werkgroep ‘Kerken voor Oekraïne’ 
 

Paasgroet  
Samen met de hervormde gemeente is er een 
Paasgroet gemaakt. Deze kaart wordt tijdens 
deze Stille Week in het dorp verspreid. Er worden 
kaarten uitgedeeld op de markt en bij de pont. De 
kaarten zijn voor dorpsgenoten, kerkelijk of niet. 
Misschien vindt u een kaart in de brievenbus of 
krijgt u zomaar een kaart aangeboden. Misschien 
ook niet. Er zijn 1000 kaarten beschikbaar en ze 
worden verspreid zo lang de voorraad strekt! 

 
Vakantieweek  
Vanaf maandag 18 april t/m zondag 24 april 
heb ik een vakantieweek. Ik hoop een korte 
Chagallreis door Noord-Frankrijk en Duitsland 
te maken o.l.v. Ruud Bartlema, kunstkenner 
en theoloog. Mocht er onverhoopt een 
predikant nodig zijn, dan zal onze scriba, Jan 
de Korte, een beroep doen op een collega uit 
de regio. Uiteraard hoop ik dat dat niet nodig 
zal zijn. 
ds. Luci Schermers 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
COLLECTEN 

 
Er wordt weer gecollecteerd. Bij de uitgang zullen 

mandjes staan om uw gift in te doen. 

Tevens blijft het aanbevolen om geld over te 
maken. Bij voorbaat bedankt 

 

Collectedoelen 14 april zijn: 
 

1ste Stay & Pray 

 

Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. Stay & 

Pray storten op rek.nr. NL10RABO0333800737 
 

Of scan de QRcode voor collecte 1 

 
 

2de Kerk 
 

Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. kerk 
storten op rek.nr. NL63RABO0333800656 

 

Of scan de QRcode collecte 2 

 
 

3de  Werelddiaconaat 
 

Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. 
Werelddiaconaat storten op rek.nr. 
NL10RABO0333800737 
 
          Of scan de QRcode voor collecte 3 

 
De Diaconie. 
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Wel en Wee 
 
Er zijn deze week geen jarigen te melden. 
 
Zijn er vragen, is er behoefte aan een gesprek of 
is er anderszins 
Iets om aan de orde te stellen……… de 
telefoonnummers staan 
Achterop de Samen Wijzer. Bel gerust. 
 
Er breekt een nieuwe morgen aan 
De vrouwen zijn naar het graf gegaan, 
Hij is hier niet Hij is opgestaan. 
 
Waarom is het dat u beeft ? 
Zie de plaats waar Hij gelegen heeft, 
Vertel het iedereen, Jezus leeft. 
 
We wensen een ieder goede paasdagen toe. 

 

The Passion 2022 

 

 
 
Op Witte Donderdag wordt vanuit Doetinchem 
live de twaalfde editie van The Passion 
uitgezonden. Hoofdrolspelers zijn dit jaar Soy 
Kroon (Jezus), Noortje Herlaar (Maria), Dennis 
Weening (Judas), Thomas Cammaert (Petrus) en 
Sabri Saad El Hamus (Pilatus). 
 
>> The Passion 2022 wordt op 14 april vanaf 

20.30 uur live uitgezonden op NPO1. 
 

 
 
 
Liturgisch bloemschikken: 
 
Witte Donderdag  
 
Uitwerking symbolisch bloemschikken : 
De schikking blijft hetzelfde en er worden 
attributen toegevoegd die verwijzen naar de 
voetwassing.  
 
Meditatieve tekst : 
Paus Franciscus waste in 2019 de voeten van 12 
gevangenen in de buurt van Rome. 
"Zorg dat je broeders bent, niet in ambitie maar 
in dienstbaarheid " gaf hij deze mannen mee. 
Met zijn krachtig voorbeeld diende hij de kerk om 
diezelfde houding aan te nemen. 
 
Goede Vrijdag : 
 
Uitwerking symbolisch bloemschikken,  
Bij Goede Vrijdag hoort het kruisteken waarmee 
we de kruisiging gedenken.  
De verticale lijnen symboliseren de verbinding 
met het spirituele, de vervulling. De horizontale 
lijn in het kruis het aardse leven. 
In de schikking worden vijf rode of paarse 
anemonen geplaatst, het teken van lijden en 
rouw.  
 
Meditatieve tekst,  
Vandaag wordt het stil. 
Woorden stokken. 
Duisternis valt in. 
Vandaag wordt het stil. 
 
Stille Zaterdag,  
 
Uitwerking symbolisch bloemschikken,  
Het daglicht lonkt,de nieuwe dag breekt aan. 
Er komt licht.Acht is het getal dat de nieuwe  
dag symboliseert. Een ster in de nacht geeft licht. 
Bij de schikking wordt een acht-puntige ster 
geplaatst en de anemonen worden vervangen  
door witte anemonen.  
 
Meditatieve tekst,  
Het daglicht lonkt,  
de nieuwe dag breekt aan, 
de toekomst opent zich. 
Er komt licht. 
We gaan de toekomst tegemoet.  
 
 
 
 
 

Voedselbank                 

 

Het product voor april is het product 
pakjes/potjes pastasaus. Er zijn 13 potten 
gebracht. 
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. 
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Pasen, 
 
Een nieuw begin, een nieuwe lente.  
De groene takkenconstructie wordt 
bloeiend. Bloesems, tulpen, narcissen: 
de schikking bloeit. 
 
Meditatieve tekst,  
De aarde zit boordevol hemel en elke struik, 
hoe gewoon ook,staat in lichterlaaie van God. 
Maar enkel hij die het ziet doet zijn schoenen 
uit. De rest zit er omheen en plukt bramen. 
Nieuw leven, voor ieder die het wil zien en 
geloven. 
 

SamenWijzer 
 
“De redactie verzoekt u vriendelijk de kopij voor 
SamenWijzer 37.6 over de periode 24 april t/m 29 
mei 2022 uiterlijk zondag 
17 april a.s. bij de redactie in te leveren.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gemeenteavond/jaarvergadering 2022 

 
Sinds 2019 hebben we geen 
gemeenteavond/jaarvergadering meer gehad. Op 
woensdag 11 mei aanstaande willen we weer een 
vergadering houden. Daar zullen belangrijke 
onderwerpen ter sprake komen zoals: 
 
Wat doet onze kerk voor de Oekraïne? 
 
Ook willen we spreken over het komend 
emeritaat van ds. L.M. Schermers en de 
visiebepaling over de toekomst van onze kerk. 
 
Binnenkort staat de agenda in de SamenWijzer en 
op 1 en 8 mei willen we de agenda ook 
publiceren in de gemeentebrief voor deze 
belangrijke vergadering. We hopen op een grote 
opkomst. 
 
Jan de Korte scriba 
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KERKEN VOOR OEKRAINE 
 
De gemeente Krimpenerwaard is samen met 
de plaatselijke kerken en allerlei andere 
instanties druk bezig met het creëren van een 
tijdelijk verblijf voor mensen uit Oekraïne. De 
verwachting is dat dit eind april gereed is en 
er ongeveer 40 mensen worden 
ondergebracht aan de Dorpsstraat in Krimpen 
aan de Lek. 
 
**Er zijn plannen om 2 x per week een 
ruimte open te stellen waar vluchtelingen 
elkaar kunnen ontmoeten, even koffie 
drinken en in contact kunnen komen met 
andere dorpsbewoners. 
Hiervoor zijn we op zoek naar mensen zoals 
u, die als gastvrouw/heer  gereed staat met 
koffie en waar nodig een luisterend oor biedt. 
 
**Daarnaast willen we met een buddy-
systeem vluchtelingen koppelen aan een 
lokale bewoner die de weg in Krimpen aan de 
Lek goed weet te vinden, een soort 
vraagbaak dus. Iemand die de weg wijst, 
misschien eens samen wil wandelen, etc.…… 
 
We zouden heel blij zijn met alle mogelijke 
hulp. Met veel mensen verlichten we de 
opvang en zetten we met elkaar de 
schouders eronder. Voor vragen of het 
aanmelden voor hulp kunt u een mail sturen 
naar: diaconie@ontmoetingskerkkrimpen.nl    
We zien uw reactie graag z.s.m. maar uiterlijk 
maandag 18 april tegemoet. 
 

Kerk in actie 

 
 

 
 

Collectedoelen 17 april zijn: 
 
1ste  Kerk in Actie Werelddiaconaat 
(Libanon Pasen) 
In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme 
wijk in Beiroet, zijn de problemen niet te 
overzien. Gebrek aan goed onderwijs, 
werkloosheid, armoede en geweld ontnemen 
jongeren - Syrische vluchtelingen, maar ook 
de Libanese jeugd - elk perspectief op een 
betere toekomst. Jongerencentrum Manara in 
Beiroet vangt ieder jaar duizend kwetsbare 
tieners uit deze wijk op. Het centrum voelt 
voor hen als een tweede thuis: ze krijgen 
huiswerkbegeleiding, een vak training, 
psychosociale hulp of kunnen er terecht voor 
een partijtje tafelvoetbal of air hockey. “Veel 
jongeren hier zijn een doel in hun leven 
verloren door alle misère,” vertelt Maher el 
Hajj, directeur van het centrum. “Wij bieden 
hen een veilige plek, ruimte om anderen te 
ontmoeten, tijd om met de Bijbel bezig te zijn, 
maar ook een opleiding waarmee ze praktisch 
aan de slag kunnen.”  
Kerk in Actie steunt het werk voor kwetsbare 
jongeren in Libanon. Geef in de collecte en 
steun het werk van jongerencentrum Manara 
in Beiroet. Helpt u mee? 
 
Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. 
Libanon storten op rek.nr. 
NL10RABO0333800737 

Of scan de QRcode voor collecte 1 

 
 

2de Kerk 
Uw bijdrage voor de Kerk kunt u o.v.v. Kerk 
storten op rek.nr. NL63RABO0333800656 

Of scan de QRcode collecte 2 

 
 Eventuele collectebonnen kunnen ingeleverd 

worden bij  Arie de Paauw, Johan Vermeerstraat 

21  o.v.v. van het collectedoel.  
 
     De Diaconie. 

mailto:diaconie@ontmoetingskerkkrimpen.nl


6 

 

 

ERASMUS EXPERIENCE 
DESIDERIUS ERASMUS HOUDT JE SCHERP 

 

De naam Erasmus heb je vast vaker gehoord. Maar wie is het? Desiderius Erasmus is een 
wereldberoemde Rotterdammer. Zijn boeken hebben onze wereld veranderd. Ze hebben grote invloed 
gehad op de vrije samenleving waarin wij nu leven. En ook al leefde Erasmus 500 jaar geleden, z’n 
ideeën zijn voor ons nog steeds waardevol. 
 
Erasmus is een diepgelovige christen, maar hij heeft kritiek op de kerk. Geloof is uiteindelijk een 
persoonlijke overtuiging, vindt hij. De kerk kan je leiden, maar mag je niet dwingen. Geloof moet 
gaan om de bron (voor Erasmus de Bijbel) en de gelovige mens. En geloof moet mensen verbinden, 
niet tegen elkaar opzetten. 
 
In de Erasmus Experience leer je niet alleen de man Erasmus kennen. Je leert ook naar de wereld te 
kijken zoals hij dat deed. Je leert net zo scherp te blijven denken als hij. Met je polsbandje duik je 
steeds verder in het gedachtegoed van Erasmus—en in jouw eigen gedachten. Want uiteindelijk 
ontdek je vooral hoe je zelf in de wereld staat. 
 
Ontdek waar Erasmus over schreef en geef je mening. Mag iedereen altijd alles zeggen? Is ruzie echt 
altijd slecht? Kun je met humor alles bespreekbaar maken? Hoe meer vragen je stelt, des te beter kun 
je je mening vormen. Breng jouw gedachtegoed in kaart. Je zult zien dat jouw vragen helemaal niet 
zo veel verschillen van de vragen waarmee Erasmus zich 500 jaar geleden bezighield. 
 
Zondagmiddag 24 april willen we met een groepje mensen (van ongeveer 12 tot 99 jaar) deze 
(gratis) tentoonstelling  in de bibliotheek van Rotterdam bezoeken.  Bedoeling is om rond 13.30 te 
vertrekken uit Krimpen aan de Lek (met o.v. of misschien wel op de fiets). Na afloop kunnen we met 
een drankje nog wat napraten. 
 
Aanmelden kan bij Leny Kodde: 0180523053 of via de mail: janenlenykodde@outlook.com  

Bakkers klaar? Bakken maar! 

 
Zoals u inmiddels weet wordt er op zaterdag  14 mei 2022 weer een 
talentenmarkt georganiseerd.  
Voor deze dag ben ik op zoek naar mensen die iets lekkers willen bakken en/of 
soep willen koken. Denk daarbij aan puntjes (hartige) taart, muffins, boterkoek, 
tomatensoep, groentesoep een hartig hapje of één van uw eigen specialiteiten.  
Wilt u hieraan meewerken? Laat mij dit dan weten vóór zaterdag 30 april 2022. 
Dit kan via nicolien.kortenoeven@outlook.com of 06 1149 8855. 
 
Alvast hartelijk bedankt voor uw hulp! 

mailto:janenlenykodde@outlook.com

