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Dienst van vandaag: ds. G. Van Manen 
 

Hooglied 
Op verzoek volgende week, 19 mei, een dienst rond 

het bijbelboek Hooglied. In de synagoge wordt met 

Pasen, feest van bevrijding, uit deze boekrol gelezen. 
Mooi om in de tijd na Pasen als kerk ook uit dit 'Lied 

der liederen' te lezen. Welkom! 
 

Examens 

Deze weken worden weer spannend voor 
examenkandidaten, ouders en leerkrachten: de 

examentijd is weer begonnen. We wensen iedereen 
die daar mee te maken heeft sterkte, vertrouwen en 

goede moed!                    ds. Luci Schermers 
 

Rondleiding  

Zaterdag 25 Mei willen we de Hervormde Kerk in 
Ouderkerk a/d Yssel bezoeken.Daar is een uitgebreide 

expositie over de kerk ,het fraaie praalgraf van de 
graven van Nassau-Lalecq (nazaten van prins Maurits ) 

en het 17e-eeuwse meubilair met prachtig koper- en 

houtsnijwerk .Er worden doorlopen rondleidingen 
gegeven . 

Er zijn oude voorwerpen, foto's en archiefmaterialen te 
zien, waaronder uniek materiaal over de drie kinderen 

van ds. J.G. Woelderink die bij een busongeluk in 1941 

omkwamen. Verder maken de bijzondere video-
opnamen die door Nico Holdermans in het praalgraf 

gemaakt zijn deel uit van de expositie. 
Het historische Kam-orgel uit 1854 wordt regelmatig 

gedemonstreerd. Belangstellenden kunnen op de 
orgelgalerij kijken, waar uitleg wordt gegeven over het 

orgel. 

Er is dus veel te zien , u bent van harte uitgenodigd ! 
De intekenlijst hangt naast het koffieloket . 

Commissie V&T 
 

SamenWijzer 

De kopij voor SamenWijzer 34.7 over de periode 26 
mei t/m 14 juli 2019 dient uiterlijk zondag 19 mei a.s. 

bij de redactie ingeleverd te zijn. 
 

VOEDSELBANK - PRODUCT VAN DE MAAND 
Het product van de maand mei is Margarine. 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 inde ontmoetingsruimte. 
 

 

 
 

 

Collecteafkondiging: 
Op school het geloof ontdekken 

Voor veel kinderen is geloven helemaal niet 
vanzelfsprekend - soms zĳn ze zelfs nooit in een 

kerkgebouw geweest. Het is fantastisch dat er kerken 

en scholen zĳn die samenwerken om kinderen 
het christelĳk geloof en de kerk te laten ontdekken, bĳ 

voorbeeld via school-enkerkvieringen. 
Ook geven kerken soms ondersteuning op scholen bĳ 

het godsdienst- onderwĳs, bieden zĳ een luisterend 

oor aan leerlingen of leraren of denken zĳ mee over de 
identiteit van de school. 

JOP, Jong Protestant, ondersteunt kerken en scholen 
in hun samenwerking. JOP denkt mee over bĳ 

voorbeeld de invulling van een school-en-kerkviering 
en ondersteunt kerken en scholen die willen 

experimenteren met nieuwe samenwerkingsvormen. 

Verder organiseert JOP netwerkbĳeenkomsten en biedt 
JOP ondersteunende materialen, voorbeelden uit de 

praktĳk en achtergrondartikelen aan. 
Op een besloten Facebookpagina kunnen kerken en 

scholen hun ideeën en vragen rond samenwerken 

delen. Zo maakt JOP het mogelĳk dat kerken en 
scholen hun vragen, inspiratie en praktische 

handvatten delen om de relatie tussen school en kerk 
vorm te geven. JOP werkt niet alleen samen met lokale 

kerken en scholen, maar ook met koepelorganisaties in 

het onderwĳs. Met uw bĳdrage aan deze collecte geeft 
u nog meer kinderen de kans om het christelĳk geloof 

via school te ontdekken. 
 

Jaarvergadering 22 mei 2019 
Hierbij wordt u van harte uitgenodigd voor onze 

jaarvergadering op 22 mei aanstaande.  

De persoonlijke uitnodigingen zullen begin mei 
verstuurd worden/zijn. 

Als specifiek onderwerp zal mevrouw Mathilde 
Meulensteen, een inleiding houden over ”De plaats van 

de kerk in een dorpsgemeenschap”. 

 
De bloemen van vandaag zijn voor….. 

… hr. J. v.d. Windt voor zijn verjaardag. 
 

Koster  
11-05 t/m 17-05 dhr. A. de Paauw 

18-05 t/m 23-05 dhr. L. Hordijk  

 
Kerkdienstenzondag 19 mei  

10.00 uur  ds. L. Schermers 
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Ontruimingsoefening 19 mei 2019 

Na de eredienst van 19 mei a.s. wordt een 
ontruimingsoefening gehouden. Na drie jaar is dit wel 

belangrijk, voor onze eigen veiligheid en het wordt ook 

door de brandweer geadviseerd. Zo’n oefening moet 
zonder voorkennis plaatsvinden. Maar een 

onverwachte ontruiming kan - door de aanwezigheid 
van moeilijk ter been zijnde gemeenteleden – een 

ongelukje veroorzaken en dat is natuurlijk niet de 

bedoeling! Daarnaast moet het tijdens de oefening 
buiten droog weer zijn en niet koud om een griepgolf 

uit te sluiten. 
Bij de drie uitgangen van de kerkzaal (twee in de 

Ontmoetingsruimte en één achter het orgel) zullen 
hulpverleners staan om u de weg te wijzen. In de 

volgende zondagsbrief leest u of de oefening doorgaat. 

Namens het College van Kerkrentmeesters,   Ruud 
 

Ouder Worden is een Kunst! 
Ouder Worden is een Kunst. Is dat eigenlijk wel zo? 

Worden we niet vanzelf ouder? 

Op dinsdag 21 mei a.s. organiseren Stichting WON en 
de PCOB een interactieve presentatie hierover. Trainer 

en coach Henk Soutendijk vertelt over de resultaten 
van onderzoek over geluk en gezondheid. Want 

gelukkig zijn bevordert de gezondheid, geeft een 
betere weerstand en draagt bij aan een sneller herstel. 

Maar hoe doet je dat? Enerzijds heb je geluk als je 

gezond(er) ouder wordt; anderzijds vraagt het ook een 
inspanning van jezelf. In kleinere groepen – o.l.v. 

gespreksleiders - kijken we samen naar de 
mogelijkheden voor het bevorderen van het 

geluksgevoel door een flinke dosis positiviteit te delen 

met elkaar. 
De onderwerpen die aan de orde komen, zijn: 

· Het geluksgevoel 
· Werken aan geluk 

· Blij zijn met jezelf 

· Genieten – hoe doe je dat? 
· Omgaan met tegenslag 

· Nieuwe verbindingen met anderen. 
Deze middag op 21 mei a.s. is gratis toegankelijk. U 

bent welkom vanaf 14.00 uur in de ontmoetingsruimte 
van de Ichthuskerk, Kerkweg 34 in Lekkerkerk voor 

koffie met wat lekkers; om 14.15 uur start de middag. 

De middag zal om 16.30 uur afgelopen zijn. 
Voor vervoer kunt u een beroep doen op Bus Dichtbij, 

tel.: 0180-396630. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
Jezus de Rots 

Dit klinkt “sterk” en dat is het ook! Een Rots in de 
branding, Zijn Naam is Jezus! Gefundeerd op die Rots 

sta je stevig, stabiel om de stormen van het leven aan 

te kunnen. Dit is het onderwerp waarover David de 
Vos, uit Zeewolde (van Go and Tell) zijn toespraak 

houdt, via een DVD bij de VBSK op 16 mei a.s. Tijd: 
9.15 – 11.30 uur, Plaats: ’t Voorhof, Dorpstraat 1, 

Krimpen aan de Lek. Info: 0180522469 - 510278 Van 

harte welkom! 
 

Uitnodiging Lezing: 
Vrienden van Israël in de Krimpenerwaard 

Organiseert op woensdag 15 mei om 19.45 uur 
Een bijzondere lezing over: 

” de grote betekenis van Israël in deze wereld” 

In ‘t Voorhof -Dorpsstraat 1 in Krimpen 
a/d Lek 

Spreker is: Ds. Kees Kant van Chr. 
Israël. 

Toegang gratis, Collecte, Israël 

producten aanwezig. 
Inloop vanaf 19.15 uur. 

 


