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Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur 

 

 

Dienst van vandaag: 
Ds. L. Schermers 

“de vrucht van de Geest”  
1e Schriftlezing: Numeri 13: 1-3; 17-33 

2e Schriftlezing: Galaten 5: 13-16; 22-26 

 
Toppers 

Vanavond komt de Toppersgroep bij elkaar in de 
soosruimte. Om 19.30 uur begint het programma. 

Jongeren vanaf 18 jaar van harte welkom! 

We hebben een leuk programma met een stukje film 
en ook komt iemand informatie geven over “Nacht-

zonder-dak”. 
  

Op adem komen 
Donderdagavond 12 februari a.s.  bent u en ben jij van 

harte welkom welkom in de kerkenraadskamer van 

19.00 – 19.30 uur. 
We zingen, bidden, luisteren naar muziek en zijn stil. 

Een half uur voor God en voor onszelf. 
De groep is wisselend van samenstelling. Als u 

benieuwd bent, sluit gerust eens aan.  

Want het is goed om zo midden in de week even op 
adem te komen.  

 
Groothuisbezoeken 

De groothuisbezoeken zijn van start gegaan. Er zijn 

zeven bijeenkomsten gepland. Het thema is ‘vieren en 
verbinden’. U kunt zich nog aanmelden via een van de 

ouderlingen! 

 ds. Luci Schermers 

 
Collecte Missionair Werk en Kerkgroei  

Help de nieuwe kerk in Noordwijk. 
In veel gemeenten ontbreekt de middengeneratie, 

mensen van 25 tot 45 jaar. Mensen die wel behoefte 
hebben om de verbinding met elkaar te zoeken en te 

praten over geloof en het leven. Zo ook in Noordwijk, 

waar ds. Janneke Nijboer vanuit de Protestantse Kerk 
een speciale opdracht heeft gekregen om deze 

middengeneratie te inspireren en te activeren voor 
geloof en kerk. Ze bereikt hen via onder meer de 

sociale media. Activiteiten waar mensen elkaar 

ontmoeten zijn bijvoorbeeld talkshows met veel 
gelegenheid voor gesprek en vieringen op het strand 

van Noordwijk. Deze community heet, heel 
toepasselijk, Windkracht 3 punt 0. De collecte vandaag 

is bestemd voor pionierswerk zoals Janneke verricht, 
waarmee de kerk mensen bereikt die niet meer  in de 

kerk komen maar wel behoefte hebben om vragen van 

geloof en leven te delen. Wij hopen dat u deze 
initiatieven wilt ondersteunen   

 

Seniorenmiddag 
Op donderdag 12 februari 2015 om 14.00 uur is er 

weer seniorenmiddag in 't Voorhof.  
Op deze middag komt meneer O. Zwartbol uit Ottoland 

vertellen over het houden van honingbijen.  

In de pauze is er gelegenheid om honing en kaarsen te 
kopen. Wanneer u vervoer nodig heeft kunt u tot 9 

februari bellen met Dicky Bremmer (tel nr. 510480). 
De gastvrouwen heten u van harte welkom.  

 

Repetities cantorij beginnen weer 
Zondagmorgen 15 februari 9.00 u. starten er weer een 

aantal repetities van de cantorij. Er worden liederen 
door de cantorij gezongen in de diensten van 22 

februari, 1 maart en 22 maart. Daarna wordt er weer 
even gestopt tot een volgend project zich aandient. 

Iedereen die het fijn vindt om mee te zingen, is van 

harte welkom. Er is geen enkele verplichting om met 
elk project mee te doen. 

We hopen weer op een enthousiaste groep! 
Info bij Marianne van der Bas, Annemarie Kraan en 

Klaas Rigterink  

 
Huispaaskaarsen 2015 

 
 

 

 
Ook dit jaar is het weer 

mogelijk om een 
huispaaskaars te bestellen. 

 
 

 

 
 

 
De bestellijst  hangt bij het keukenluik, de  

keuzemogelijkheid is uit 4 soorten.  

De uiterste besteldatum is 2 maart, eventueel ook 
telefonisch te bestellen bij Corrie Koen,  

T. 0180-513009.  
 

Koster 
07-02 t/m 13-02 dhr. V.d. Vaart 

14-02 t/m 20-02 dhr. J. Klerk 

 
Kerkdienst zondag 15 februari 

10.00 uur Ds. Hoekstra 
 
 

 

z.o.z 
 



 
 

 
Sobere maaltijd 

Op woensdag 18 februari 2015 is het 
aswoensdag, het begin van de 

veertigdagentijd. 

We willen bij elkaar komen om een 
sobere maaltijd te vieren.  

Met deze maaltijd willen we onze 
verbondenheid uitdrukken met mensen in de 

samenleving, ver weg en dichtbij, die wel wat extra 

steun kunnen gebruiken.  
De maaltijd zal worden afgewisseld met 

momenten van bezinning. 
Er zal gecollecteerd worden voor een goed 

doel. Aanvang: 18.00 uur in de ontmoetingsruimte. 
Er hangt een lijst bij het koffieloket waarop u zich kunt 

opgeven voor de maaltijd. 

We hopen elkaar daar te ontmoeten! 
 
Filmavond 
Op vrijdagavond 13 maart 2015 wordt er weer een 
filmavond georganiseerd. Er zal een mooie familiefilm 
te zien zijn, welke, dat blijft nog even een verrassing… 
Zet u/jij de datum vast in de agenda? 

Commissie V&T 

 
Vrouwenbijbelstudiekring 

“De toekomst van Israël”  

Op donderdag 19 februari a.s. hoopt Dirk van 
Genderen (schrijver en spreker) over dit thema te 

komen spreken bij de Vrouwenbijbelstudiekring.  
Plaats: ’t Voorhof, Dorpsstraat 1, te Krimpen aan de 

Lek. Dirk schrijft in een korte aankondiging het 
volgende: Israël wordt bedreigd van alle kanten. Het 

antisemitisme neemt ook steeds verder toe, ook in 

West-Europa. Staat de toekomst van Israël op het 
spel? Wat zegt de Bijbel over de toekomst van Israël? 

U bent allen van harte welkom! (ook de heren)  
Tijd: 9.30 – 11.30 uur, vanaf 9.15 uur staat de koffie 

klaar. Informatie: 0180510278 - 0180522469  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
De trein naar Betlehem 
 

De kerstboom is weer weg, de lichtjes weer opgeruimd 
en niemand denkt er nu al aan kerst 2015………of toch 

wel? In 2009 hebben we in onze Ontmoetingskerk de 
musical Ester opgevoerd, en in 2011 hebben we een 

groot passie concert gedaan en in 2013 het 

vredesconcert. Wanneer we die lijn doortrekken 
komen we uit in 2015, toch? Dus dit jaar staat er weer 

iets te gebeuren. Achter de schermen hebben Rianne, 
Niels, Agnes en ik diverse scripts tegen het licht 

gehouden en we hebben een musical gevonden! Of 

het leuk wordt hangt niet van ons af maar van u! Onze 
keus is gevallen op een kerstmusical ”De trein naar 

Betlehem”.Op woensdag 11 februari om 20:00uur 
willen we een informatie avond in de 

ontmoetingsruimte organiseren, komen jullie ook? 
Natuurlijk mag je iedereen mee nemen die dat ook 

leuk vind want iedereen mag mee doen, kerkelijk of 

niet kerkelijk. En wanneer je denkt: ik ben daar te oud 
voor, of ik kan niet zingen, of welke rede je ook denkt 

te hebben om niet mee te doen, maar eigenlijk vind je 
het toch wel leuk, kom dan gewoon even kijken! Want 

we zoeken niet alleen mensen die op de planken willen 

staan, maar zeker ook mensen die voor de catering 
willen zorgen, en die kleding willen maken en bouwers 

van decorstukken, EHBOers, mensen die iets hebben 
met techniek en noem maar op. De uitvoering(en) 

zullen tussen Sinterklaas en kerst zijn, de datum, daar 
puzzelen we nog even over. Het doel van het project is 

om weer lekker een aantal maanden met elkaar aan 

de slag te gaan, dat is goed voor de kerkelijke 
gemeente, en ook voor u. Ik zie jullie allen graag op 

11 februari! 
                                                             Eric Huizer 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 


