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Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur 

 

 

Dienst van vandaag: Ds M.A. Gouwens de Gier  
 

Eerste Lijdenszondag : 
Tekst voor de viering; 

De woestijn, de plek waar Jezus was toen hij op de 

proef werd gesteld, is eenzaam. De kleurige bloem 
staat fier tegen de neutrale achtergrond. Leven is 

zoveel meer dan alleen doen wat je kunt zien, je leeft 
ook niet van brood alleen. Het verhaal over de ‘Grote 

Afleider’ in de woestijn kan voor ons een steun zijn, 

om ook op onze weg voort te gaan. Fier overeind 
staan, zoals de tulp, die met de onmiskenbare  

kleur heel opvallend is. Durf dat, laat je niet afleiden. 
Dien het léven. 

 
Veertigdagentijd 

Afgelopen woensdag begon de veertigdagentijd in 

onze kerk met een sobere maaltijd en een boeiende 
presentatie van Jan van de Vrie over Sankt Florian, de 

beschermheilige van de brandweer. De 
veertigdagentijd beleven we tijdens de kerkdiensten 

samen met de kinderen. Voor hen is het thema: Een 

teken van leven.  Thuis kunnen we er ook inhoud aan 
geven door wat losser te komen waar we vast aan 

zitten en wat meer tijd te nemen voor bezinning, bijbel 
lezen of gebed of meer tijd nemen voor echte 

aandacht voor een ander.. 

 
Leven met verlies 

Donderdag 5 maart komen de deelnemers van deze 
gespreksgroep weer bij elkaar in de 

kerkenraadskamer. Aanvang 14.30 uur. We hopen op 
een goede ontmoeting.  

 

Thema-avond over eenzaamheid 
Op woensdagavond 18 maart komt ds. Annemarie 

Roding-Schilt naar onze kerk om met ons na te denken 
over het thema eenzaamheid. 

Ze schreef een boekje: ‘Dichter bij Eenzaamheid’. Hoe 

ga je om met je gevoelens van eenzaamheid? Wat kun 
je doen als anderen je er over vertellen? Wat kun je 

doen als kerkelijke gemeenschap? Het belooft een 
leerzame avond te worden. Om alvast in de agenda te 

noteren. Iedereen is welkom en breng andere 
geïnteresseerden mee! 

 

VOEDSELBANK 
 - Het produkt van de maand maart is blikjes vis 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 in de ontmoetingsruimte. In februari zijn er 12 
wasmiddel artikelen opgehaald hartelijk dank 

daarvoor. 

Collecteafkondiging 
Golfstaten  

De kracht van bijbelverhalen 
In de Golfstaten groeit de kerk door de grote 

toestroom van arbeidsmigranten uit landen als India, 

Nepal en de Filipijnen. De meesten van hen zijn 
ongeletterd. Tegelijkertijd willen ze graag meer leren 

over de Bijbel. Kerk in Actie traint voorgangers in de 
storytellingmethode: een succesvolle interactieve 

methode waarbij bijbelverhalen mondeling worden 

verteld en men met elkaar op zoek gaat naar de 
betekenis ervan voor het eigen leven. De 

arbeidsmigranten, die vaak een zwaar en eenzaam 
bestaan leiden, putten nieuwe moed uit deze verhalen. 

Bemoedig hen met uw bijdrage. 
 

Inloopochtend voor iedereen in de 

Ontmoetingskerk  
Woensdagmorgen 4 maart a.s. is er in de 

Ontmoetingskerk weer een inloopochtend van 10.00 - 
11.30 uur. Het maakt niet uit of je oud of jong bent, of 

je een korte of lange tijd in Krimpen aan de Lek 

woont, of je wel of niet lid bent van een kerk. 
Iedereen is welkom.  

De inloopochtend betekent een kopje koffie, wat 
lekkers, een praatje, je verhaal kwijt kunnen, 

gezelligheid en misschien een spelletje. Samen het 

leven delen.  
Loop vooral een keer binnen! Iedereen is welkom om 

bij ons aan te schuiven.  
De volgende inloopochtend van de maand maart is 18 

maart 2020 
 

 

SamenWijzer 
De kopij voor SamenWijzer 35.5 over de periode 15 

maart t/m 26 april 2020 dient uiterlijk zondag 8 maart 
a.s. bij de redactie ingeleverd te zijn.” 

 

De bloemen van vandaag gaan naar ….  
… Mw. G.Klip-Barmentloo, voor haar verjaardag. 

 
Koster  

29-02 t/m 06-03 dhr. L. Hordijk 
07-03 t/m 10-03 dhr. A. de Paauw 

11-03 t/m 13-03 dhr. C. Hesse 

 
Kerkdienst zondag 8 maart 

10.00 uur Ds. M.D. van der Giessen 
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OPROEP voor gastvrouw of -heer           
Twee keer per maand wordt op woensdagmorgen in 

de Ontmoetingskerk een inloopochtend gehouden. Het 

maakt niet uit of je oud of jong bent, of je een korte of 
lange tijd in Krimpen aan de Lek woont, of je wel of 

niet lid bent van een kerk. Iedereen is welkom. 
De inloopochtend betekent een kopje koffie, wat 

lekkers, een praatje, je verhaal kwijt kunnen, 

gezelligheid en misschien een spelletje. Samen het 
leven delen. Loop vooral een keer binnen! 

De Ontmoetingskerk is voor de inloopochtend open 
vanaf 10.00 uur en duurt ongeveer anderhalf uur.  

De geplande woensdagen zijn: 4 en 18 maart; 1 en 15 
april;13 en 27 mei en 10 en 24 juni 2020. 

Wij zoeken nog enkele gastvrouwen en –heren. Bi het 

koffieloket hangt een schema, waarop nog enkele lege 
plaatsen zijn. Als u een  morgentje tijd en zin hebt, 

wilt u dan uw naam invullen? 
Hartelijk  bedankt! 

Een vriendelijke groet van Jan Klerk en Ruud van 

Mastrigt 
Aanmelden kan ook via de mail of telefonisch bij:  

Jan Klerk,j.klerk01@hetnet.nl; tel. 515586 
Ruud van Mastrigt,jhrvanmastrigt@kpnplanet.nl; tel. 

514358 
 

 

Zing mee met de cantorij! 
Op zondag 15 maart om 9.00 u. start een serie van vijf 

repetities van de cantorij, omdat we gevraagd zijn om 
mee te werken aan de dienst op Stille Zaterdag (11 

april a.s.).  

De cantorij werkt projectmatig, zodat ieder die van 
zingen houdt steeds zelf kan bepalen of er aan een 

project deelgenomen kan worden. 
De repetities worden steeds voor de kerkdienst 

gehouden van 9.00 tot plm. 9.30 u. Je moet er wellicht 

iets eerder voor opstaan, maar je bent dan wel heerlijk 
bezig met andere gedreven zangers en zangeressen. 

Kom eens een keer langs op een repetitie om de sfeer 
te proeven. 

Meer informatie is te verkrijgen bij Klaas Rigterink, 
Quirine Lodder en Marianne v.d. Bas. 

Tot ziens op een repetitie! 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

Parkeerproblemen  
We zijn benaderd door mensen uit de Jacob van 

Ruysdaelstraat omdat daar afgelopen zondag tijdens 

de kerkdienst veel auto’s in de straat geparkeerd 
waren op onjuist wijze. Bij navraag bleek dat dit niet 

alleen afgelopen zondag zo was, maar dat het meer 
voorkomt. Uiteraard is dit voor de omwonenden van 

de kerk vervelend. Mocht het zo zijn dat u verkeerd 

geparkeerd stond, wilt u dan er op letten dat dit niet 
meer gebeurt? Voor diegenen die wel juist geparkeerd 

stonden is deze vraag uiteraard niet van toepassing.  
Jan de Korte   

Scriba 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 


